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 Resumo 

O código florestal estabelece limites de uso das propriedades que devem respeitar a 

vegetação existente na terra, considerada bem de interesse comum a todos os habitantes do 

Brasil. Foi criado em 23 de janeiro de 1934, no governo de Getúlio Vargas, pelo decreto 23.793, 

revogado posteriormente em 15 de setembro de 1965 pela Lei 4.771, sofrendo várias emendas 

ao longo dos anos até ser substituída pela lei 12.651/2012 que já foi alterada pela lei 

12.727/2012, sendo o texto atual do código florestal.  

Com o novo texto do Código Florestal (Lei 12.651/2012) torna-se obrigatório o cadastro de 

todas as propriedades rurais, sejam pequenas, médias ou grandes, no Sistema de Cadastro 

Ambiental Rural (SiCAR) através do Cadastro Ambiental Rural (CAR), com decreto 7.830/2012 

que regulamenta e estabelece normas gerais aos Programas Ambientais Rurais (PRA), tratado 

pela Lei 12.651/2012. 

O cadastramento das propriedades deve ser feito preferencialmente nos órgãos 

ambientais municipais ou estaduais, assim os estados ou municípios integrarão seus dados no 

Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SiCAR) formando assim um banco nacional com todas as 

propriedades rurais. 

Este Trabalho é parte de uma monografia em conclusão que será apresentada no 

departamento de geografia da Universidade Federal de Mato Grosso e o mesmo aterá apenas a 

aplicação da lei no estado de Mato Grosso e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) 

principal órgão ambiental responsável pelo cadastramento e licenciamento das propriedades 

rurais do Estado de Mato Grosso. 

Introdução 

O Código Florestal de 1965 estabeleceu dois mecanismos importantes para proteção da 

vegetação, a Reserva Legal (RL) e a Área de Preservação Permanente (APP), sendo a reserva 

legal uma área localizada no interior da propriedade ou posse rural que deve ser mantida com a 



sua cobertura vegetal original, com o objetivo de assegurar o uso econômico sustentável dos 

recursos naturais, proporcionar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos, 

promover a conservação da biodiversidade, abrigar e proteger a fauna silvestre e a flora nativa. 

O tamanho da área da reserva legal varia de acordo com a região onde a propriedade está 

localizada e depende do tamanho da propriedade. Sendo na Amazônia, de 80% da propriedade 

e, no Cerrado localizado dentro da Amazônia Legal é de 35%, nas demais regiões do país, a 

reserva legal é de 20% e a Área de Preservação Permanente (APP) são as áreas no entorno de 

nascentes, margens de rios, cursos d’água, lagos, lagoas e reservatórios, topos de morros e 

encostas com declividade elevada, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 

biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, e de proteger o solo e assegurar o bem estar da 

população humana. São consideradas áreas mais sensíveis e sofrem riscos de erosão do solo, 

enchentes e deslizamentos. A retirada da vegetação nativa nessas áreas só pode ser autorizada 

em casos de obras de utilidade pública, de interesse social ou para atividades eventuais de baixo 

impacto ambiental. 

Porém com os vários programas do governo que incentivavam o desmatamento, em Mato 

Grosso, durante os anos de 1970 a 1990 fizeram com que grande parte fosse desmatada com as 

colonizações e avanço da pecuária e agricultura. Com isso grande parte das propriedades rurais 

estavam em desconformidade com o código florestal 4771/1965, não podendo mais abrir novas 

áreas. 

Em 1999 foi colocado na câmara o Projeto de Lei 1.876/1999 que visava alterar já o 

código florestal, sendo arquivado por um longo período e em 2011 o deputado Aldo Rebelo 

propôs o projeto de Lei da Câmara n.º 30/2011 que se tornou o substitutivo do PL 1.876/199 e os 

outros projetos de Lei que visavam a alteração do código florestal, conseguindo com isso, enfim, 

em 25 de maio de 2012 a alteração do código florestal, com a Lei 12.651 de 2012, substituindo a 

Lei 4.771/1965. 

O novo Código Florestal, como é conhecido a Lei 12.651/2012, tornou-se obrigatório o 

Cadastro Ambiental Rural (CAR), que em Mato Grosso já estava implantado desde 2010 e criou 

o Programa de Regularização Ambiental (PRA), que visa cadastrar todas as propriedades, 

obrigando que todos cadastrem suas propriedades dentro de 1 ano depois da publicação da Lei 

12.651/2012 e a partir de 2017 será necessário o registro do CAR para solicitar crédito agrícola. 

Em Mato Grosso a SEMA é o principal órgão responsável pelo licenciamento das 

propriedades rurais, sendo que a SEMA está descentralizando o licenciamento para os 



municípios e alguns já estão habilitados, ficando a cargo da prefeitura de fazer o licenciamento. 

Atualmente a prefeitura de Alta Floresta, Campo Verde, Comodoro, Cuiabá, Jaciara, Lucas de 

Rio Verde, Rondonópolis, Sorriso e Primavera do Leste estão habilitadas para fazer o 

licenciamento das propriedades. 

Para fazer o licenciamento das propriedades a SEMA utiliza-se de duas fases a primeira é 

do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a segunda a Licença Ambiental Única (LAU), ao qual o 

proprietário realizando estes procedimentos além de estar dentro da legalidade ele ainda é 

anistiado de multas que ocorreram até julho de 2008 e o proprietário não é indiciado por crime 

ambiental, desde que regularize sua situação firmando um Termo de Ajustamento de Conduta 

Ambiental (TAC) com a SEMA-MT. 

Metodologia 

Foram realizadas as leituras dos códigos florestais, antigo (4771/1965) e novo 

(12.651/2012), bem como suas respectivas Medias Provisórias e Decretos, considerando o 

debate ambiental no Estado de Mato Grosso e sua relação intrínseca com o debate fundiário. 

Estas leituras serão enriquecidas a partir da análise das políticas da Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA – MT) considerando os mecanismos os quais a 

SEMA utilizou para colocar em prática a legislação antiga vigente. 

Foram levantados dados no SIMLAM (Sistema Integrado de Monitoramento e 

Licenciamento Ambiental), utilizado pela Sema tanto para cadastrar propriedades, quanto 

analisar e aprovar as propriedades como permitir visualização para o público de alguns dados 

das propriedades e processos cadastrados na Sema, assim como as licenças emitidas. 

Resultados e Conclusões 

O CAR é a primeira fase do licenciamento ambiental de um imóvel rural, ao qual consiste 

no registro dos imóveis rurais junto a base da SEMA, por meio eletrônico (SIMLAM), para fins de 

controle e monitoramento, , sendo emitido pela Superintendência de Gestão Florestal – SGF. O 

proprietário do imóvel contrata um técnico ambiental autorizado e credenciado na SEMA, ao qual 

irá fazer o levantamento e cadastramento dos dados da propriedade no SIMLAM, logo após o 

técnico baixa os dados cartográficos e as imagens de satélites da região da propriedades para 

confeccionar o mapa digital da propriedade, que contém as informações do limite da 

propriedade, hidrografia, área de reserva e áreas exploradas, enviando para o SIMLAM 

novamente o mapa digital com essas informações para que o programa faça o cálculo das áreas 

gerando o quadro de áreas do imóvel para análise do técnico da SEMA. Se houver área 



degradada, situação em que uma área de preservação permanente ou Reserva Legal foi 

desmatada, o SIMLAM mostra que tem Área de preservação Permanente Degradada (APPD) ou 

Área de Reserva Legal Degradada (ARLD) sendo necessário o preenchimento e elaboração do 

PRAD – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. A forma de execução do plano deverá ser 

apresentada pelo técnico ambiental. O prazo para esta recuperação é de até 10 anos. 

As medidas para solucionar o passivo ambiental e o cronograma de execução declarado 

deverão ser apresentadas no Instrumento de Compromisso Padrão (ICP), também gerado pelo 

sistema da Sema. 

Em posse de todos os dados e dos mapas digitais, o técnico monta o processo e envia 

para SEMA através do SIMLAM o projeto digital, e em meio analógico através de protocolo e 

geração de um processo no órgão. Após conferência de toda documentação o processo de CAR 

vai para análise de um técnico ambiental da SEMA, onde o mesmo confere se há sobreposição 

de áreas e uma interpretação da imagem de satélite para identificação das áreas abertas e da 

hidrografia definida pelo técnico. 

Estando tudo certo o técnico da SEMA aprova o projeto e mapa digital emitindo, caso 

possua PRAD, o TAC, para que o proprietário assine, firmando assim a responsabilidade de 

recuperar a área que foi degradada, após a devolução do TAC assinado com firma reconhecida 

em cartório, é emitido o CAR, ficando disponível no SIMLAM público. 

Caso a propriedade não possua reserva legal suficiente o proprietário tem um 

determinado período para entrar com a regularização dessa área de reserva legal através da 

segunda fase do licenciamento, mais detalhada e rigorosa, a LAU (Licença Ambiental Única). 

Através do SIMLAM Público é possível visualizar vários dados referente as áreas 

cadastradas e com CAR emitidos (Figura 01), sendo que Mato Grosso possui 28.238 

propriedades cadastradas no banco da SEMA, com uma área de 434.942,400 Km² (48,15%) do 

total, da área do estado, 903.329,700 Km² (IBGE 2010). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Mapa de Navegação do CAR, no Simlam Publico 

Com esse grande número de propriedades e com o pequeno número de funcionários da 

SEMA, aliados ao banco de dados cartográficos defasado, há uma enorme quantidade de burlas 

possíveis no Cadastro Ambiental Rural. Sem um banco de dados cartográficos em uma escala 

grande não é possível delimitar precisamente as áreas de preservação permanente, por causa 

da falta do curso de água que foi que não está registrado no banco de dados ou está de forma 

errada cadastrado, fazendo com que muitos técnicos se aproveitem dessa falha para alterar o 

curso de água não permitindo que o Simlam gere a APP ou para que não gere APPD. Há várias 

falhas referente aos cursos de água no banco de dados da SEMA, os mais comuns são cursos 

de água intermitente ou até permanente que não aparece na base cartográfica e nem na imagem 

de satélite de resolução 30m (LANDSAT, CBERS) fica claro se é ou não, só sendo possível 

visualizar em imagens de melhor resolução (SPOT 2,5m ou superior), cursos de água sinuosos  

em que as curvas não estão totalmente delimitadas tornando se as vezes uma linha reta, 

fazendo com que não pegue toda a margem do rio. Os proprietários querem mais áreas para 

desmatar e menos área de preservação permanente em suas propriedades, então quanto mais 

puder suprimir essas possíveis áreas de preservação permanente melhor, muitas nascentes não 

aparecem nos mapas para que gere a APP de 50m (que foi reduzida de 100m da lei 4771/1965, 

para 50m com a Lei 12.651/2012), muitas áreas alagadas, as famosas veredas, ou brejos, 

também são descartadas deste processo em que se pode pegar uma imagem de satélite de uma 



época mais seca ou dependendo da sua composição a vereda poder ser suprimida não gerando 

assim a APP, podendo ser desmatada se não for colocada nem como reserva legal. 

É possível visualizar no próprio SIMLAM Público como são desencontradas as 

informações referente as cursos de água (Figura 02), em alguns lugares há mais de três linhas 

que representam a mesma hidrografia, isto ocorre quando há várias propriedades vizinhas que 

são cadastradas por diferentes técnicos e há uma hidrografia em comum entre essas 

propriedades, as hidrografias estão deslocadas uma da outra porque cada técnico cadastra uma 

propriedade e muda o curso de água a sua vontade para não gerar APP e assim como base 

cartográfica da SEMA não é precisa o técnico não reprova o CAR, há exceções em casos 

extremos em que os técnicos mudam muito a hidrografia e percebe-se na imagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Hidrografia deslocada e sobreposta. 

 

É possível visualizar na figura 03 que esta propriedade, encontrada no SIMLAM Publico, 

possui duas hidrografias, e também há hidrografias em que foram suprimidas, assim como 

nascentes. Mesmo com essas burlas a propriedade ainda possui várias APPDs como é possível 

visualizar na figura 04 assim como nota-se que alguns cursos de água não possui APP, o que 

significa que foi classificado como curso de água efêmero, o qual é classificado dessa forma 

porque só corre água quando chove, logo o SIMLAM não gera APP sobre ele, sendo então 

utilizado de forma errada para ocultar APP que será classificada como degradada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Propriedade no Simlam Publico com hidrografia duplicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: Mapa da propriedade no Simlam com todas Áreas discriminadas 



Conclui-se que para acabar ou eliminar a maior parte desse sistema de burla teria que ter 

uma base cartográfica confiável e a uma escala grande de 1/25.000 a 1/10.000 já resolveria 

grandes falhas causadas por essa base que está na escala de 1/100.000. 

Assim como utilizar imagens de alta resolução espacial e atualizadas para que pudesse 

analisar e conseguir interpretar os cursos de água, assim como conseguir identificar as áreas 

exploradas ou não através da interpretação da imagem. Com isso impediria de utilizar uma 

imagem de boa resolução espacial por exemplo a SPOT 2,5, mas  com data de 2007, imagens 

estas disponibilizadas pela SEMA, para verificar onde pode-se alterar os cursos de água e na 

hora de apresentar o mapa para a SEMA utiliza-se imagens com resolução espacial inferior 

como a LANDSAT ou RESOURCESAT-LISS3. Com essas e outras medidas é possível evitar 

que se burle o código florestal desde o inicio, já que o CAR e o PRA estão previstos na lei 

12.651/2012 e regulamentada pelo decreto 7.830/2012. 
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