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O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE PROPRIEDADES RURAIS EM MATO GROSSO: 

ANÁLISE CARTOGRÁFICA DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL 

 

Joelson de Souza Passos1 

 

RESUMO 

Este artigo é parte da dissertação “O Licenciamento Ambiental de Propriedades Rurais em Mato 

Grosso: Análise do Cadastro Ambiental Rural através da Cartografia”. O referido projeto baseia-se 

na lei 12.651/2012 tornou obrigatório o cadastro de todos os imóveis rurais do Brasil no Sistema de 

Cadastro Ambiental Rural (SICAR), através do Cadastro Ambiental Rural (CAR) regulamentado 

pelo Decreto 7.830/2012. Em Mato Grosso, o CAR, foi implantado no ano de 2008, no governo de 

Blairo Maggi, através da Lei Complementar n.º 343 de 24 de dezembro de 2008 que criou o 

programa MT-LEGAL, que, segundo o Artigo 1º, tinha o objetivo de promover a regularização das 

propriedades e ou posses rurais e inseri-las no Sistema de Cadastramento Ambiental Rural e/ou no 

Licenciamento Ambiental de Propriedades Rurais (SLAPR), por meio do Sistema Integrado de 

Monitoramento e Licenciamento Ambiental (SIMLAM), utilizado pela Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente (SEMA). O sistema tem como objetivo cadastrar propriedades, analisar e aprovar 

os cadastros, permitir visualização para o público de alguns dados e processos cadastrados na 

SEMA, como por exemplo as licenças emitidas, por meio do SIMLAM Público. Nesse sentido, 

pretende-se fazer uma análise, por meio da cartografia, acerca dos problemas e burlas cartográficas, 

algumas já apontadas no Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “Políticas Ambientais e Burlas 

Cartográficas: Legitimação da Reestruturação Produtiva do Território Matogrossense”, sobre 

propriedades que tem Cadastro Ambiental Rural aprovado, porém que contém irregularidades, 

como sobreposição com outras propriedades, deslocamento, entre outras, em conformidade com a 

legislação e com o roteiro de normas, padrões e manual de procedimentos da Coordenadoria de 

Geoprocessamento, elaborado pela SEMA. Dessa maneira será realizado o levantamento de todas as 

propriedades, do Estado de Mato Grosso, que estão cadastradas no SIMLAM Público, para fazer 

uma análise cartográfica das mesmas, de forma quantitativa e qualitativa, subdividindo-as por 

biomas e relacionando-as com as atividades econômicas predominantes na região que estão 

localizadas. 
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INTRODUÇÃO 

O Estado de Mato Grosso está localizado na região Centro-Oeste do Brasil, com uma área 

de 903.366,192 km² (IBGE, 2010) contém três biomas: Amazônia ocupando aproximadamente 

483.571,92 km² (53,53%), Cerrado com 358.636,38 km² (39,7%) e Pantanal com 61.157,89 km² 

(6,77%) (SEMA, 2007). 

A baseeconômica de Mato Grosso é formada principalmente pelaagricultura, tendo os 

seguintes produtos como destaque: a soja, o milho, o arroz e o algodão, além de se destacar também 

na economia a pecuária bovina. 

Por meio depressão,exercida por parte da bancada ruralista, foi aprovado a Lei 12.651/2012, 

em 25 de maio de 2012 e a Lei 12.727/2012 em 17 de outubro de 2012, substituindo a Lei 

4.771/1965, que acabou legitimando os desmatamentos ocorridos e anistiou os proprietários 

infratores. 
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A Lei 12.651/2012tornou obrigatório o cadastro de todos os imóveis rurais do Brasil no 

Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR), através do Cadastro Ambiental Rural (CAR) 

regulamentado pelo Decreto 7.830/2012. 

Em Mato Grosso, o CAR, foi implantado no ano de 2008, no governo de Blairo Maggi, 

através da Lei Complementar n.º 343 de 24 de dezembro de 2008 que criou o programa MT-

LEGAL, que, segundo o Artigo 1º, tinha o objetivo de promover a regularização das propriedades e 

ou posses rurais e inseri-las no Sistema de Cadastramento Ambiental Rural e/ou no Licenciamento 

Ambiental de Propriedades Rurais (SLAPR), por meio do Sistema Integrado de Monitoramento e 

Licenciamento Ambiental (SIMLAM), utilizado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

(SEMA).O sistema tem como objetivo cadastrar propriedades, analisar e aprovar os cadastros, 

permitir visualização para o público de alguns dados e processos cadastrados na SEMA, como por 

exemplo as licenças emitidas, por meio do SIMLAM Público. 

Nesse sentido, a presente pesquisa pretende aprofundar as análises realizadas acerca dos 

problemas e burlas cartográficasidentificadas no Trabalho de Conclusão de Cursointitulado 

“Políticas Ambientais e Burlas Cartográficas: Legitimação da Reestruturação Produtiva do 

Território Matogrossense”, sobre propriedades que tem Cadastro Ambiental Rural aprovado, além e 

apontar propriedades que possuem algumas irregularidades,como sobreposição com outras 

propriedades, deslocamento, entre outras, em conformidadecom a legislação e com o roteiro de 

normas, padrões e manual de procedimentos da Coordenadoria de Geoprocessamento, elaborado 

pela SEMA. 

Dessa maneira será realizadoo levantamento de todas as propriedades, do Estado de Mato 

Grosso, que estão cadastradas no SIMLAM Público, para fazer uma análise cartográfica das 

mesmas,de forma quantitativa e qualitativa,subdividindo-asporbiomas e relacionando-as com as 

atividades econômicas predominantes na região queestãolocalizadas. 

No Estado de Mato Grosso a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) é o órgão 

responsável pelo licenciamento ambiental das propriedades rurais. Para fazer o licenciamento 

ambiental das propriedades a SEMA utiliza-se de duas fases a primeira é do Cadastro Ambiental 

Rural (CAR) e a segunda o Licenciamentoe Ambiental Único (LAU). O licenciamento é feito pelo 

proprietário do imóvel, junto a um técnico cadastrado na SEMA. O CAR é feito de forma 

declaratória, tendo efeito apenas para cadastro e regularização ambiental, enquanto a LAU possui 

uma análise mais rigorosa e tem o objetivo de regularizar a atividade exercida na propriedade. 

No entanto, o CAR possui várias inconsistências, sendo um dos problemas mais visíveis a 

sobreposição de propriedades no banco de dados, assim como a falta de controle da SEMA sobre a 

quantidade e localização de todosimóveis rurais existentes em Mato Grosso.Por exemplo, se um 

proprietário possui uma única fazendasubdividida em dez matrículas, ele pode fazer o 

licenciamento do imóvel em apenas um cadastro ou dividir a propriedade em dez partes e licenciar 

apenas o que lhe convir, deixando o banco de dados da SEMA incompleto.Isso ocorre porque a 

SEMA não firmouconvênio ou parceria com órgãos de regularização fundiária, como Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e Instituto de Terras de Mato Grosso 

(INTERMAT), responsáveis por esta regularização em Mato Grosso, o que facilita aos proprietários 

realizar o cadastro ambiental apenas de parte do seu imóvel. 

Outro problema detectado é a inconsistência da rede hidrográfica existente no banco de 

dados SEMA-MT, que já está defasada.Além domais, é o responsável técnico que informa a largura 

do curso d’água e a sua localização dentro da área, podendo alterar o curso d’água e até mesmo 

omitir a verdadeira largura para que se possa diminuir o tamanho da área de preservação 

permanente (APP). 

Identificou-se também que áreas que devem ser protegidas como veredas, topo de morros e 

serra,escarpas e lagoas naturais, devem ser declaradas pelo proprietário a sua localização e tamanho, 

sendo em sua maioria omitidas para que não seja gerado APP. 

Nas práticas cartográficas visualizam-se vários artifícios que podem ser utilizados no 

licenciamento ambiental para aumentar as áreas para desmate e reduzir as áreas que devem ser 
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protegidas, evitando assim sua recuperação caso estejam degradadas e multas por infração 

ambiental. 

Tais práticas podem ser compreendidas a partir dasburlasà legislação, que podem ter sido 

feitas de forma intencional, bem como pela falta de infraestrutura necessária para os órgãos 

ambientais como imagens de satélites de alta resolução espacial, fotografias aéreas, softwares de 

geoprocessamento atualizados, profissionais qualificados, meios de transporte para fiscalização em 

campo, entre outros. Outro elemento que deve ser destacado é falta de conhecimento, sobre 

interpretação de imagens e a realidade do Estado, por alguns analistas dos órgãos ambientais, que 

aprovam os processos de licenciamento mesmo apresentandoerros grosseiros, como por exemplo, 

mapas elaborados com imagens de satélite de baixa resolução  onde apenas visualiza-se os pixels da 

imagens não podendo distinguir nada, com a finalidade de ocultar cursos d’água e outros elementos, 

a fim de não gerar APP e assim aumentar a área a ser explorada na propriedade. 

Com isso os proprietários se beneficiam com o aumento das áreas que podem ser utilizadas 

para produção, sem que haja recuperação das áreas degradadas e também sem o pagamento de 

multas pelas áreas abertas indevidamente. 

Percebe-se que o Estado contrata técnicos sem conhecimentos necessários para fazer as 

análises e nem os capacitam, a fim de manter o “status quo” e legitimar os desmates ocorridos em 

função dos meios de produção do agronegócio, tendo em vista que esta é sua escolhaeconômica, 

dentro da lógica capitalista, não se importando com as consequências que as mesmas trarão no 

futuro. 

Frequentemente observam-se notícias e relatórios sobre o aumento do desmatamento em 

novas áreas para instalação da Agropecuária, principalmente de forma ilegal, sem autorização do 

órgão ambiental competente (SEMA), e posteriormente é utilizado o discurso de produção de 

alimentos para legitimar as áreas abertas irregularmente e anistiar quem desmatou ilegalmente. 

A SEMA é responsável pelo licenciamento ambiental das propriedades rurais, fiscalizando, 

cadastrando e liberando licenças para abertura de novas áreas ou para reforma e limpeza de áreas já 

abertas. Para fazer o controle das propriedades e fiscalizar é utilizado o SIMLAM técnico, onde os 

responsáveis técnicos, fazem o cadastro das propriedades e proprietários e os analistas da SEMA 

fazem a análise dos processos protocolados no órgão, juntamente com as peças técnicas como 

documentos do proprietário, da propriedade e mapas com imagens de satélites identificando 

geograficamente as áreas com vegetação, cursos d’água e áreas desmatadas. 

Na conferência e análise do processo, é verificado se há deslocamento do imóvel, 

sobreposição entre propriedades, cursos d’água não vetorizados e se há desmates não identificados, 

entre outros,após isso o processo é aprovado, emitido a licença e disponibilizado no SIMLAM 

Público. 

Porém, como apontou o trabalho de conclusão de curso “Políticas Ambientais e Burlas 

Cartográficas: Legitimação da Reestruturação Produtiva do Território Matogrossense”, há várias 

propriedades em desconformidade com as normas e roteiros e até mesmo com a legislação 

ambiental vigente (Lei 12.651/2012), pois foi identificado o deslocamento e até mesmo a 

sobreposição de propriedades, formando as chamadas “beliches”, além de cursos d’água, veredas, 

topo de morros e serras não identificados para que não fossem geradas áreas de preservação 

permanente, enfim meios de aumentar a área passível de desmatamento ou até mesmo para não 

serem multados por desmate ilegal de APP. 

Os problemas identificados se intensificam quando a SEMA permite o uso de imagens de 

satélite de baixa resolução espacial, como LANDSAT e RESOURCESAT, que possuem 30 metros 

e 23 metros respectivamente de resolução espacial, o que significa que objetos menores que esses 

valores não são visualizados na imagem, ou seja ocultam corpos de água que tenham menos de 5 

metros de largura, ou na maioria das vezes são classificados como efêmeros, quando são 

identificados já desmatados, para que não haja a recuperação do mesmo e da APP no seu entorno. 

A partir das situações apresentadas, este trabalho justifica-se pela necessidade da elaboração 

de análises cartográficas que entrelacem as dimensões técnicas e políticas dos processos de 

licenciamento ambiental que visualizam as dimensões sociais como os mecanismos de burla 
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para,além disso, utilizando os conhecimentos geográficos necessários, valorizando a indispensável 

correlação com a biodiversidade pensada para além de biomasvistos sem o homem, que é como o 

código florestal osenxergae propor a elaboração de um código da biodiversidade. 

OBJETIVOS 

O objetivo geral da pesquisa é analisar através da cartografiaas propriedades rurais do 

Estado de Mato Grosso que possuem o Cadastro Ambiental Rural emitido, analisando-as de forma 

quantitativa e qualitativamente, divididas por bioma, apontando possíveis erros ou inconsistências 

se forem encontrados, omitindo a condição ambiental real do imóvel rural e que legitimam o 

processo de reestruturação produtiva do Estado de Mato Grosso pelo e para o agronegócio. 

Pretende-se fazer uma análise quantitativa e qualitativa, a fim de que seja possível elaborar 

propostas com a finalidade de aprimorar o atual sistema de cadastramento, minimizando ou 

evitandoos possíveis problemas identificadas. 

Para este fim apresenta-se como objetivos específicos: 

 Levantar e sistematizar as propriedades cadastradas no banco de dados da SEMA 

(SIMLAM Público); 

 Analisar quantitativa e qualitativamente as propriedades por bioma; 

 Comparar o perímetro das propriedades aprovadas no CAR com as propriedades 

aprovadas na LAU; 

 Baixar e processar imagens de satélites, por meio do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), para fazer as análises qualitativas das propriedades; 

 Apontar erros nas propriedades analisadas e que estão em desacordo com a 

legislação; 

 Elaborar mapas para auxiliar/ilustrar a análise das propriedades; 

 Realizar entrevistas semiestruturadas com a SEMA. 

REVISÃO CONCEITUAL 

Esta pesquisa se apoiará na cartografia com a finalidade de analisar e representar as 

propriedades cadastradas no SIMLAM, por meio de mapas, para isto serão utilizados autores que 

trabalham a cartografia para dar embasamento à pesquisa, como Joly (1917), Harley (1991), e 

considerando que os conceitos de escala e generalização cartográfica fazem parte do corpo deste 

trabalho, serão utilizados autores que trabalham o tema de modo mais sistemático, como Thies 

(1996), assim como Monmonier (1996) para exemplificar técnicas cartográficas que podem ser 

utilizadas nos mapas para iludir ou ludibriar o leitor. 

Os mapas podem ser definidos como “uma representação, sobre uma superfície plana, folha 

de papel ou monitor de vídeo, da superfície terrestre, que é uma superfície curva” (JOLY, 1917, 

p.7), porém não apenas isto, mas também é uma“representação gráfica que facilita a compreensão 

espacial de objetos, conceitos, condições, processo e fatos do mundo humano” (HARLEY, 1991, 

p.7).  

Os mapas tentamrepresentar a realidade em uma folha papel, porém “até mesmo o mais 

detalhado dos mapas é uma simplificação da realidade” (JOLY, 1917, p.7), poisnecessitam de uma 

redução escalar, o que acarreta em supressão, voluntária ou involuntária, de informações nos mapas, 

ou seja generalização cartográfica, o que faz Mark Monmonier (1996) afirmar que é possível mentir 

com os mapas, em seu livro “Howto Lie withMaps”, o qual traz várias técnicas para exemplificar as 

maneiras de se produzir um mapa a fim de iludir, enganar ou desinformar o leitor. Monmonier 

(1996, p. 5) apresenta as possibilidades de mentir ao gerar mapas, utilizando os três componentes 

essenciais do mapa: escala, projeção e símbolos, sendo cada elemento uma fonte de distorção que 

envolve um grau de alteração a sua escolha.  

A partir do momento que é utilizado a escala de redução,a informação está sendo 

generalizada, porém como disse D’Alge (1996, p. 10), “a generalização vai depender do tipo, do 

objetivo, do mapa e está ligada à escala original e a escala pretendida” e dessa forma já não estará 
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mais representando toda a realidade, mas sim parte dela, devendo observar até que ponto é possível 

generalizar para não distorcer muito a realidade. 

Para compreender o processo de ocupação, formação dos latifúndios e entender como se dá 

esse processo de clientelismo, será estudado os autores Silva (1996) em sua obra “Terras Devolutas 

e Latifúndio”, Martins (1994) “O Poder do Atraso”, Martins (2010) “O Cativeiro da Terra”. Os 

autores explicam como se deu o processo a apropriação da terra em função do capital, a partir da 

criação da “Lei de Terras”, como ficou conhecida a lei 601 de 1850, com a finalidade de 

institucionalizar a propriedade privada da terra, e aprofundar a substituir da mão de obra escrava por 

trabalho livre. Para Silva (1996) esta lei é uma ação complementar a outras legislações do governo 

imperial, por exemplo, a lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro no Brasil.  

No entanto, a lei de terras, desde a sua criação até a abolição da escravatura, não havia 

surtido muito efeito, pois alguns de seus objetivos não estavam sendo cumpridos totalmente, estes 

eram: delimitar todas as terras devolutas ou públicas e impedir que as pessoas se apossassem da 

terra sem ser por meio da compra com a governo imperial, sendo essas terras públicas utilizadas 

para suprir interesse da elite dominante para posteriormente obterem o título definitivo da terra 

(SILVA, 1996). 

Já com Martins (1994) em “O Poder do Atraso” foi possível esclarecer a respeito do 

clientelismo e da corrupção no Brasil, uma das questões que mais marcam a história da política 

brasileira.Martins destaca que o clientelismo no Brasil se originou na colônia, por meio dos favores 

como moeda de troca nas relações políticas e que se estendem até o presente, sendo utilizado por 

políticos para se obter o que deseja na base da troca de favores e barganhas, para poder dominar a 

sociedade por meio da política, um exemplo disto é o coronelismo.  

Dessa forma, através do clientelismo e da corrupção, que os grandes latifundiários 

conseguiram se manter no poder e com isso alcançar seus objetivos, como regularizar as suas terras, 

alterar o código florestal à sua maneira, aumentar as áreas de desmate, diminuir áreas de 

preservação, serem anistiados, entre outros, prática que vem se arrastando até os dias atuais, onde os 

políticos, que compõem a bancada ruralista, conseguem aprovar leis que beneficiam a eles mesmos, 

por meio do clientelismo. 

A tese de doutorado de Azevedo (2009), “Legitimação da insustentabilidade? Análise do 

Sistema de Licenciamento Ambiental de Propriedades Rurais - SLAPR (Mato Grosso)”, é uma 

referência para contextualizar a questão da política ambiental em Mato Grosso, e um contexto 

histórico sobre o processo de licenciamento ambiental em Mato Grosso, tendo em vista que a autora 

traz elementos sobre a questão política e ambiental por trás da implementação do SLAPR em Mato 

Grosso, estabelecendo um recorte temporal que vai de 1994 a 2007, porém analisando também 

dados históricos de desmatamentos e colonização do estado anteriormente a 1994 e trazendo 

informações posteriores a 2007, fazendo análises dos desmatamentos nesse período e também se 

situando no cenário político entre o governo de Dante de Oliveira, de 2000 a 2002 até o governo de 

Blairo Maggi de 2003 até 2008 (AZEVEDO, 2009, p.34). 

Para discutir um contraponto do código florestal, e pensar para além dos biomas, foi 

utilizado como referência Ab’Saber (2003 e 2010), trazendo a classificação dos domínios 

morfoclimático do Brasil: Amazônico, Cerrados, Mares e Morros, Caatingas, Araucárias e 

Pradarias, tendo também as zonas de transição. Posteriormente em 2010, quando o debate sobre o 

código florestal estava próximo do auge, Ab’Saber sugere a criação de um Código da 

Biodiversidade, pois este, diferente do código florestal, levaria em conta “o complexo mosaico 

vegetacional de nosso território” (AB’SABER, 2010), visando a proteção da biodiversidade 

encontrada nesses biomas e não apenas a proteção das florestas, como se nada mais houvesse ali 

além de vegetação como temos com o código florestal atual. 

Já para compreender de forma ampla a questão ambiental e a exploração da natureza, foi 

utilizado Porto-Gonçalves (2006), tendo em vista que o autor traz uma percepção de que essas 

questões perpassam o meio físico, atingindo uma dimensão social e política, fazendo uma discussão 

em torno do homem e a dominação da natureza, sendo este “um animal que vive nos mais diferentes 

ecossistemas, não só se adaptando a eles, mas também moldando-os a ele” (PORTO-
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GONÇALVES, 2006, p.94), por meio da tecnologia e do poder e que “cada sociedade elabora suas 

técnicas para realizar seus objetivos e que essas técnicas, ao mesmo tempo, que são utilizadas para 

dominar a natureza, são utilizadas para dominar os homens para que se possa dominar a natureza” 

(PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 106 e 107). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para realizar este trabalho, serão efetuadas pesquisas bibliográficas, com leitura de sites, 

livros, artigos, leis e dos roteiros e normas utilizados pela SEMA para se ter embasamento parafazer 

as análises das propriedades. Será feito um levantamento e sistematização do banco de dados da 

SEMA, através do SIMLAM Público, para que possa ser feita a identificação e análise das 

propriedades.Será feito uma análise quantitativa e qualitativa das propriedades, primeiramente 

separando-as por bioma e posteriormente fazendo a quantificação dos imóveis rurais do Estado de 

Mato Grosso, cadastrados no SIMLAM Público identificando os que possuem erros no cadastro. 

Será utilizado ferramentas do software Arcgis para auxiliar no processo de quantificação e 

na análise qualitativa das propriedades rurais, assim como para separação dos imóveis por bioma e 

na seleção das áreas que serão analisadas. 

O download dos dados referente aos limites das propriedades será efetuado por meio do 

Navegador Unificado, localizado no SIMLAM Público, onde se encontram todos os imóveis 

cadastrados no CAR ou na LAU, os mesmos podem ser solicitados, por oficio à SEMA, que 

disponibiliza os dados em meio digital no formato shapefile. 

Inicialmente será feito o download das imagens de satélites, referente à região em que a 

propriedade está localizada, no site do INPE, podendo ser do satélite LANDSAT, CBERS e/ou 

Resourcesat, dependendo da disponibilidade. Posteriormente serão utilizados os softwares ENVI e 

Arcgis/Arcmap, para fazer a composição das bandas e o processamento e tratamento das imagens, 

sendo usado preferencialmente as composições de falsa cor natural R5G4B3 ou de falsa cor 

R4G3B2, para fazer as análises dos desmates e da situação ambiental em que se encontra o imóvel 

rural, identificando as áreas cobertas com vegetação ou desmatadas. 

Será utilizada imagem SPOT, do ano 2007, disponibilizadas pela SEMA, com resolução 

espacial de 2,5 metros, georreferenciada e ortorretificada, para identificar os erros de deslocamento 

das propriedades, os cursos d’água que estão suprimidos e/ou vetorizados erroneamente. 

ODATUM utilizado como referência na elaboração dos mapas e processamento dos dados 

será o Sirgas2000, é um sistema geocêntrico, escolhido para ser a referência geodésica para o 

Sistema Geodésico Brasileiro pelo IBGE em 2005, substituindo o South American 1969 (SAD69), 

que é um sistema topocêntrico. 

O software de geomáticada Esri, Arcgis/Arcmap, será utilizado também para elaborar os 

mapas de localização das propriedades em relação ao bioma em que está localizado. Com a 

ferramenta Clip será possível separar as propriedades por biomas, para que seja feita a quantificação 

e análise qualitativa. 

Logo após a separação dos imóveis por bioma, serão identificadas as propriedades que 

possuem algum erro, de deslocamento, sobreposição, áreas que estão com vegetação e que estão 

cadastradas como áreas desmatadas, nesse caso sendo feito uma dinâmica de desmate para 

confirmar se a área está realmente desmatada. 

Ao final será elaborado mapas das propriedades, apresentando os erros encontrados e como 

essas propriedades deveriam ter sido cadastradas, utilizando-se de imagens de satélite e dos dados 

baixados no SIMLAM Público. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

O CAR como a primeira fase do licenciamento ambiental da propriedade consiste no 

registro do imóvel rural no SICAR com a declaração do proprietário do que há em sua propriedade, 

como reserva legal, vegetação nativa, hidrografia, área consolidada, entre outros. Posteriormente é 

identificado se a propriedade possui algum passivo ambiental, caso seja positivo o proprietário é 
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notificado e este deve regularizar, firmando um Termo de Ajustamento de conduta com o Estado, 

por meio da SEMA, se comprometendo a liquidar o passivo ambiental. 

Atualmente há 43.883 propriedades rurais cadastradas no SIMLAM com o CAR emitido, ou 

seja, aproximadamente 31,34% das 140.000 imóveis rurais que a SEMA estima ter em Mato 

Grosso, no entanto a área cadastrada é de aproximadamente 66.764.243,51 ha, ou seja, 73,90% dos 

90.336.619,2 ha do Estado, sendo que em 2013 havia aproximadamente 30.000 (21,42%) 

propriedades ocupando uma área de 46.000.000 ha (~50%), sendo observado um aumento de 

aproximadamente 10% de propriedades cadastradas enquanto a área ocupada por essas propriedades 

teve um aumento de mais de 20% da área ocupada pelos imóveis cadastrados em 2013. 

E de acordo com o Roteiro de Normas, Padrões e Manual de procedimentos da 

Coordenadoria de Geoprocessamento elaborado pela SEMA, a fim de orientar na confecção do 

CAR, na página 24, informa que a propriedade não poderá apresentar deslocamento com mais de 30 

metros e caso o imóvel esteja georreferenciado com referência em outro DATUM ele deve ser 

convertido para o DATUM Sirgas2000, utilizando o padrão disponibilizado pelo IBGE e caso 

possuir deslocamento, o responsável técnico deve corrigir e enviar os arquivos para processamento 

novamente, posteriormente finalizando e enviando os arquivos por meio de processo para a SEMA 

analisar e emitir o cadastro ambiental rural. 

Por fim, em 2014, a SEMA aderiu ao CAR Federal, alterando todo o procedimento do 

Cadastro Ambiental Rural feito pelo SIMLAM, sendo criado um software (SICAR) para 

cadastramento das propriedades em que todos os proprietários podem estar cadastrando suas 

propriedades rurais, sem a necessidade de um técnico, onde com uma imagem do município em que 

se encontra o imóvel rural, disponibilizada para download pelo governo federal, fazendo a 

demarcação do limite da propriedade e declarando o que há dentro dela (reserva legal, área 

consolidada, hidrografia, entre outros), diminuindo a acurácia e a credibilidade do banco de dados 

que está sendo construído com estas informações. 

 

BIBLIOGRAFIA 

AB’SABER. Aziz. Nacib. Do Código Florestal para o Código da Biodiversidade. SBPC, 2010. 

Disponível em < http://sbpcnet.org.br/site/arquivos/arquivo_273.doc>. Acesso em 07/08/2013. 

AZEVEDO, Andréa Aguiar. Legitimação da insustentabilidade? Análise do Sistema de 

Licenciamento Ambiental de Propriedades Rurais - SLAPR (Mato Grosso). Brasília, 2009. 

325 p. (Tese de Doutorado) - Centro de Desenvolvimento Sustentável, Universidade de Brasília-

UnB, Brasília, 2009. 

BRASIL, Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012a - Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm>, acessado em 

05/03/2014. 

BRASIL. Lei 12.727, de 17 de outubro de 2012b.  Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm>. Acessado em: 

05/03/2014. 

BRASIL. Lei nº 4771, de 15 de setembro de 1965. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4771.htm>, acessado em 05/03/2014. 

D'ALGE, J. C. L.; GOODCHILD, M. F. "Generalização cartográfica, representação do 

conhecimento e SIG". VIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Salvador. Anais, 1996, 

p.147-151. INPE-6172-PRE/2261. 

FLORENZANO, Teresa Gallotti. Iniciação em Sensoriamento Remoto, 3ª edição, ampliada e 

atualizada. 3ª. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2011. 128p 



8 
 

GONÇALVES, Carlos Walter Porto. O Desafio Ambiental. Os porquês da desordem mundial. 

Mestres explicam a globalização. Rio de Janeiro: Editora Record, 2004, p. 13-75. 

GONÇALVES, Carlos Walter. Os (Des)caminhos do Meio Ambiente. 14ª. ed. São Paulo: 

Contexto, v. 1. 148p. 2006. 

HARLEY, John Brian. A nova história da cartografia. O Correio da Unesco, São Paulo: FGV. a. 

19 n. 8. p. 4-9, 1991. 

MARTINS, José de Souza. O Cativeiro da Terra. 9. ed. São Paulo: Contexto, 2010. v. 1. 283p 

MARTINS, José de Souza. O Poder do Atraso (Ensaios de Sociologia da História Lenta). 1. ed. 

São Paulo: Hucitec, 1994. 174p. 

MONMONIER, Mark. How To Lie With Maps. Chicago: The University of Chicago Press, 

Second Edition. 1996. 

SANTOS, Milton. Espaço e Método. São Paulo: EDUSP 2008. 120p.  

SILVA, Ligia Osorio. Terras Devolutas e Latifúndio (Efeitos da Lei de 1850). 1. ed. Campinas: 

Editora da Unicamp, 1996. 371p. 

TAYLOR D. R. F. Visualization in modern cartography / edited by Alan M. MacEachren and 

D.R. Fraser Taylor. 1991. 

THIES, Lilian. Generalização cartográfica digital. DG-FFLCH-USP. Trabalho de graduação 

individual. São Paulo, 1996. 


