
Sistemas agroambientais em
assentamentos rurais: da regularização

ambiental ao desenvolvimento econômico

As ações a serem desenvolvidas possuem 
quatro eixos de trabalho  e serão realizadas por 
meio de um processo de diálogo, no qual serão 
fornecidas informações para que agricultores 
familiares reflitam sobre a necessidade de 
promover desenvolvimento econômico com-
patível com a preservação ambiental.

O Projeto RADIS-UFV é uma iniciativa do INCRA 
em parceria com a Universidade Federal de 
Viçosa (UFV) que visa a regularização ambien-
tal de 85 assentamentos rurais, com cerca de 
9.400 (nove mil e quatrocentas) famílias, com 
seus lotes inscritos no Sistema Nacional de 
Cadastro Ambiental Rural - SICAR. 
Estes assentamentos encontram-se nos Esta-
dos do Pará, Pernambuco, Alagoas, Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São 
Paulo.
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Como posso participar?

Receba os técnicos de campo para a visitação;

Responda o questionário realizado pelo técnico;

Permita os registros fotográficos e de docu-
mentos.

O projeto consiste na contratação de assis-
tência técnica especializada para:

- levantamento de informações socioambien-
tais para subsidiar a inscrição dos lotes e 
assentamentos no Cadastro  Ambiental  Rural  
(CAR),  

- avaliação d os  sistemas  de  produção  existen-
tes por meio da aplicação do diagnóstico de 
sistemas agrários, possibilitando informações 
para análise da realidade existente e projetan-
do o fortalecimento da base produtiva.

- buscar informações dos ocupantes dos lotes 
para subsidiar uma possível revisão ocupacio-
nal por parte do INCRA,

- realizar pesquisas acadêmicas com os dados 
levantados no diagnóstico dos sistemas agrá-
rios dos assentamentos para a publicação cien-
tífica e

- fazer levantamento e diagnóstico da deman-
da do acesso às políticas de desenvolvimento 
de assentamentos, em especial de Crédito de 
Instalação do INCRA.

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro 
eletrônico de abrangência nacional, obrigató-
rio para todos os imóveis rurais. 

O CAR é indispensável para aderir ao Programa 
de Regularização Ambiental (PRA). Ele promo-
ve a identificação e integração das informa-
ções ambientais das propriedades e posses 
rurais, visando ao planejamento ambiental, 
monitoramento, combate ao desmatamento e 
regularização ambiental. 

Vantagens do CAR:
 
- Potencial instrumento para planejamento do 
imóvel rural; 
- Acesso ao Programa de Regularização 
Ambiental (PRA); 
- Comercialização de Cotas de Reserva 
Ambiental (CRA); 
- Acesso ao crédito agrícola.
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