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Parceria da Biofílica facilita realização de inscrição 
de proprietários rurais no CAR

Com a fixação do prazo de um ano para o cadastro de proprietários rurais no Cadastro Ambiental 
Rural (CAR), a Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais (Coopercitrus), a Biofílica - Investi-
mentos Ambientais e a Santiago e Cintra Consultoria iniciaram uma parceria no projeto “CAR – 
Orientando o Cooperado”, que pretende auxiliar os proprietários a se cadastrarem de forma 
correta. “Um CAR bem feito facilita as ações dos proprietários e o desdobramento de atividades 
futuras”, explica Rodrigo Dias Lopes, zootecnista, gerente de negócios da Biofílica.

O CAR é um documento autodeclaratório, previsto no novo Código Florestal, que funciona como 
uma espécie de CPF da fazenda, no qual deve constar toda a situação ambiental do imóvel rural. 
Nele são indicadas as áreas de produção, as Áreas de Proteção Permanente (APP) e as Reservas 
Legais (RL). As informações são validadas pelos órgãos ambientais estaduais. “O CAR é muito 
importante para os proprietários de terra porque passa a ser documento essencial para acesso aos 
financiamentos rurais, à compra e venda de terras, além de ser pré- requisito para as Cotas de 
Reserva Ambiental (CRA), instrumento voltado à regularização ambiental.

“O CAR vai permitir uma maior transparência ao agronegócio brasileiro, provando que é possível 
produzir com qualidade e consciência ambiental, valorizando o produto tanto no mercado interno 
quanto externo”, enfatiza Rodrigo que explica: “o engajamento dos proprietários tem acontecido 
principalmente após palestras dos técnicos da Biofílica apresentando os instrumentos, vantagens 
e benefícios. A adesão, desde a implementação do projeto tem sido crescente e deve se intensifi-
car próximo ao final do prazo, em 2015”.

Por meio do projeto “CAR – Orientando o Cooperado” em funcionamento desde maio, o propri-
etário pode entrar em contato com qualquer uma das lojas da Coopercitrus, agendar um horário 
com um dos técnicos, levar os documentos e arquivos digitais solicitados previamente e realizar o 
pagamento. Após o atendimento, ele receberá um CAR em módulo off-line para que possa ter 
tempo de analisar as informações e fazer as correções necessárias. A análise prévia dos dados 
cadastrados da propriedade diminui o risco de erro e os problemas futuros. Quando o cadastro 
estiver pronto, o proprietário faz o envio para o órgão ambiental.

A meta é cadastrar os 20 mil proprietários cooperados em São Paulo e Minas Gerais até 2015. O 
projeto prevê também a adesão de proprietários não cooperados, mas que poderão utilizar o 
sistema para inscrever suas propriedades com maior agilidade, alocando as áreas de APP e RL de 
forma eficiente para a produção agrícola e meio ambiente, e preparando as áreas para compen-
sações ou recuperação.

Para conhecer o projeto acesse: http://car.coopercitrus.com.br/


