
A COMIGO firmou parceria com as empresas 
Biofílica e Santiago e Cintra consultoria, 
ambas de São Paulo, para orientar os 

cooperados na declaração das informações do 
Cadastro Ambiental Rural. Trata-se do Programa 
CAR Cooperados COMIGO, que teve o seu 
lançamento no dia 20 de outubro na sede 
administrativa da Cooperativa. O evento contou 
com a presença de associados, gerentes das 
unidades da COMIGO e técnicos. 

A abertura foi feita pelo presidente 
Antonio Chavaglia que destacou a importância 
de oferecer mais um serviço ao cooperado. “É 
possível que o cooperado tenha dificuldades 
com o preenchimento deste cadastro e para 
evitar transtornos futuros estamos realizando 
esta parceria para dar um suporte e evitar erros e 
problemas futuros”, salientou o presidente.

Durante o lançamento do programa, 
representantes da Biofílica e Santiago e Cintra 
consultoria apresentaram as características deste 
registro eletrônico federal e como esta parceria irá 
auxiliar o produtor rural. De acordo com o assessor 
ambiental da Cooperativa Reginaldo Passos, “trata-
se de cadastro obrigatório a todos os imóveis rurais 
e 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 consolidadas das 
propriedades e posses rurais do país”.

Programa CAR Cooperados COMIGO foi lançado para 
facilitar a vida do produtor rural
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Para atender a essa finalidade, afirma Reginaldo, os 

engenheiros agrônomos e médicos veterinários da COMIGO receberão 
treinamento específico. “Por se tratar de uma nova ferramenta 
eletrônica, existe o risco de erros durante o processo, por isso 
aconselhamos ao produtor rural realizar este registro com auxílio 
técnico a fim de evitar possíveis transtornos e penalidades”, ressalta.

De acordo com o gerente de negócios da Biofílica, o 
zootecnista Rodrigo Dias Lopes, esse cadastro inicialmente parece 
ser muito simples, mas quando o proprietário do imóvel rural inicia 
o cadastramento aparecem muitas duvidas pela complexidade das 
regras e interpretações do Código Florestal Brasileiro. 

“É importante fazer uma declaração bem feita para reduzir 
as implicações de ter o CAR pendente ou cancelado, impedindo o 
acesso a crédito, por exemplo, já que o CAR deverá estar ativo. O 
CAR terá um número único por propriedade e será consultado em 
várias situações”, alertou Rodrigo.

JuLHo 2008
Segundo ele, outro ponto importante é que, no momento 

da declaração, sua empresa utiliza um software desenvolvido 
por uma empresa, parceira da Biofílica, especializada em geo 
tecnologia,  a Santiago e Cintra consultoria, que minimiza os riscos 
de erros por possuir todo arcabouço legal no seu banco de dados. 

“Além dessa ferramenta realizar análises prévias 
importantes, um dos exemplos seria a utilização de imagens de 
julho de 2008, onde verificamos as áreas consolidadas dentro da 
propriedade analisada, evitando assim a diminuição da utilização 
de área produtiva”, reforçou.

FuNCIoNAMeNto
O gerente explicou que a Biofílica vai organizar eventos 

de esclarecimento para os cooperados  sobre o programa em 
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todas as unidades da COMIGO, os técnicos da COMIGO 
serão capacitados a dar informações sobre o programa, 
recebimento das documentações necessárias e fazer o 
agendamento para o cadastramento com o técnico da 
Biofílica e da Santiago e Cintra consultoria.    

Rodrigo reforça que esta parceria com a COMIGO 
foi feita com o objetivo de facilitar a vida do produtor. 
“Nesse processo será muito importante a orientação do 
produtor na declaração das informações no momento 
do Cadastro, auxiliar os caminhos para a regularização 
das propriedades que tiverem passivos de maneira 
a proporcionar um custo mais eficiente, identificar 
propriedades que possuem ativos ambientais para que 
possam ser remuneradas por isso”, explicou ele. 

O novo código florestal traz uma ferramenta que 
facilita a regularização de reserva legal de propriedades 
através da compensação que são as Cotas de Reserva Legal 
(CRA), onde propriedades com excedentes de reserva 
legal podem estar compensando as que possuem déficit, 
trazendo benefícios para ambas as partes não havendo a 
necessidade de se abrir mão com regeneração de áreas 
produtivas e a remuneração de áreas florestais.

Este mesmo trabalho também está sendo 
desenvolvido na  Coopercitrus, cooperativa paulista. 
De acordo com ele, a maior dificuldade encontrada até 
agora  é a quantidade de dúvidas do produtor sobre a 
interpretação do código florestal, mas isso é sanado no 
momento do contato com os técnicos. “Contudo, temos 

visto que quando os 
técnicos esclarecem essas 
dúvidas o produtor se 
sente seguro a realizar o 
CAR”, frisou o zootecnista.   

oBrIGAtÓrIo
Rodrigo explicou 

que o CAR é obrigatório, 
todas as propriedades terão que ser cadastradas até o 
prazo de 06 de maio de 2015, podendo ser prorrogado 
por uma única vez no máximo por mais um ano. “Se 
a propriedade não for cadastrada e possuir algum 
tipo de passivo ambiental e for fiscalizada, pode ser 
autuada e embargada. Dependendo do tipo de infração 
o proprietário pode responder por crime ambiental. 
Outros pontos negativos de não se cadastrar são: do 
produtor não ter acesso a credito rural; não poder 
comercializar a propriedade; os mercados consumidores 
e empresas passaram exigir o CAR das propriedades para 
comercialização das produções”, informou.

Por outro lado, o produtor que fizer o seu 
cadastro ambiental terá a regularização ambiental de seu 
empreendimento; a comprovação de Regularidade perante 
os elos da cadeia produtiva e isso significa a garantia de 
permanência no mercado; a segurança jurídica; a suspensão 
de multas; maiores alternativas para a recuperação dos 
passivos ambientais; além de acesso ao Crédito Rural.

A COMIGO informa 
que a partir do dia 
17 de novembro 
estará recebendo os 
documentos e fazendo 
os pré-cadastros 
para o programa CAR 
Cooperados COMIGO.
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