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ORÇAMENTO
R$ 37,66 milhões

Orçamento Total Planejado
Orçamento Gasto

R$ 1,43 milhão

4%
CRONOGRAMA

OBJETIVO RESUMIDO
O Programa de Fomento à Implantação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do Programa de Regularização Ambiental
(PRA) na Área Ambiental 1, PG40, tem o objetivo de prestar suporte técnico aos proprietários para cadastramento
no SICAR dos imóveis rurais atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão. Destina-se também a elaborar e
implementar os PRAs das propriedades, conforme previsto na cláusula 183 do TTAC, após o fomento do CAR (com
status ativo na condição “sem pendência”).

Cronograma original (set/2017)

Cronograma atual (jun/2020)

Início

30/12/2016

30/12/2016

Término

30/12/2022

30/12/2022

O cronograma foi revisado e a previsão atual de conclusão do relatório de fomento ao CAR, do trecho compreendido
entre as barragens de Fundão e da Usina Hidrelétrica (UHE) Risoleta Neves é dezembro 2021. O encerramento do
programa é previsto para dezembro de 2022.

É importante destacar que os imóveis com uso consolidado, áreas convertidas anteriormente a data de 22 de julho
de 2008, podem receber benefícios pelo PRA como a continuidade de atividades agrossilvipastoris em Áreas de
Preservação Permanente (APP).

SITUAÇÃO DO PROGRAMA
O CAR é um registro eletrônico, obrigatório para os imóveis rurais, constituindo um instrumento para o planejamento
agrícola, ambiental e econômico. O registro no CAR é dividido em quatro etapas: Baixar o aplicativo para cadastrar o
imóvel; enviar os cadastros gravados no aplicativo, consultar a situação do cadastro enviado e atualizar o módulo do
cadastro. As informações podem ser encontradas no sítio eletrônico: www.car.gov.br
Limite das propriedades no Cadastro Ambiental Rural CAR (amarelo e verde) e limite das áreas atingidas pelo rejeito
(linha vermelha)

A Fundação Renova vem trabalhando
na elaboração, retificação ou
ratificação do CAR das propriedades
atingidas pelo material detrítico
Fluxo interno da Fundação Renova
para decisão de retificar, ratificar ou
elaborar o CAR

mobilizado no rompimento da
barragem de Fundão.
Os Cadastros retificados são os
cadastros corrigidos pela Fundação
Renova dentro do módulo de
inscrição do CAR.
Os Cadastros ratificados são os
cadastros analisados pela Fundação
Renova que não necessitam de
correções, adequados para análise
pelos órgãos gestores, o Instituto
Estadual de Florestas (IEF), em
Minas Gerais, e o Instituto de Defesa
Agropecuária e Florestal (IDAF), no
Espírito Santo.
O imóvel é considerado “elegível”
para participar do programa quando

barragem da UHE Risoleta Neves participaram

estiver localizado às margens dos

do processo. As propriedades a jusante (em

cursos d’água impactados pela lama

direção à foz) da barragem da usina hidrelétrica

de material detrítico.

estão em análise e as selecionadas serão

Até o momento, só as propriedades a

atendidas pelas empresas de Assistência técnica

montante (em direção à nascente) da

e Extensão Rural (ATER).

O CAR cadastra as informações de um imóvel rural, como o tamanho, a extensão das APPs, a presença de nascentes,
área de reserva legal, em um mapeamento que é previamente validado pelo proprietário ou posseiro. Situações
irregulares, como a remoção de vegetação nativa sem autorização, após 22 de julho de 2008, podem impedir o processo
de cadastramento.
Reserva Legal (Figura a) e área de Preservação Permanente – APP (figuras b e c) em propriedades atingidas pelo
rompimento da barragem em Mariana – MG

Até o momento, o processo de regularização das propriedades no CAR pela Fundação Renova foi realizado em 52% das
241 propriedades elegíveis, todas situadas entre as barragens de Fundão e da UHE Risoleta Neves.

Situação atual do CAR nas propriedades atingidas no Território 1

52%

125 Propriedades

48%

Propriedades com o CAR retificado ou ratificado
Propriedades pendentes

116 Propriedades

Para as propriedades localizadas a jusante, entre a UHE Risoleta Neves e a Foz do rio Doce (baixo e médio rio Doce), o
início do processo de retificação ou ratificação do CAR foi reprogramado para dezembro de 2020.
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