
Dinamização do 

fluxo de Análise 

do Cadastro 

Ambiental Rural e 

PRA simplificado 



O Serviço Florestal Brasileiro é um órgão do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento que tem como missão promover o 

uso econômico e sustentável das florestas 

brasileiras com vistas a integrar o 

desenvolvimento de base florestal na agenda 

econômica e estratégica do país.

Pesquisas e 
Informações 

Florestais

Concessões 

Florestais

Fomento e 
Inclusão 
Florestal

Cadastro 

Ambiental Rural 

(CAR)



O Cadastro Ambiental Rural - CAR é um registro

eletrônico, obrigatório para todos os imóveis rurais,

que tem por finalidade integrar as Informações

ambientais referentes a 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

das áreas consolidadas das propriedades e posses

rurais do pais.

O que é o

Cadastro 

Ambiental 

Rural?



Sistema eletrônico de âmbito nacional

destinado ao gerenciamento de

informações ambientais dos imóveis

rurais.

Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR)



SICAR Sistemas próprios Sistemas próprios não-integrados

Sistema de Cadastro Ambiental no Brasil



Arquitetura do SICAR

As tecnologias Open Source são

utilizadas em todo o contexto do

SICAR, desde o

desenvolvimento,

armazenamento dos dados e

tecnologias de infraestrutura.



Tamanho do BANCO DE DADOS em Giga Bytes



Inscrição no Cadastro 

Ambiental Rural (CAR) 

Análise do Cadastro 

Ambiental Rural

Acesso aos Programas de 

Regularização Ambiental (PRA) 

Emissão de Cotas de 

Reserva Ambiental 

Monitoramento da vegetação 

nativa dos imóveis rurais

Base de dados para planejamento 

ambiental e econômico 

6,2 milhões

3% base

58% dos imóveis solicitaram 

adesão no ato de inscrição no CAR

Em desenvolvimento

Objetivos do CAR

Regularidade Ambiental do Imóvel Rural

Objetivos do CAR



O Cadastro 
Ambiental Rural



1.Módulo de Cadastro

0 primeiro passo é baixar e instalar 

em seu, computador o Módulo de 

Cadastro Nele você poderá 

realizar o cadastro de seus 

imóveis, seja rural, de povos e 

comunidades tradicionais ou 

assentamento da reforma agrária.

2.Arquivo .CAR 

Ao final do cadastro, o sistema irá 

'o arquivo .CAR e o protocolo de 

preenchimento, contendo todos os 

dados de seu imóvel. 

3.Envio do .CAR 

O arquivo .C.AR devera ser 

enviado ao Sistema Nacional de 

Cadastro Ambiental Rural (SiCAR) 

através do site www.car.gov.br. 

Após a validação do envio. seu 

imóvel estará oficialmente inscrito 

no sistema. 

4.Recibo de lnscrição

Após o envio, será gerado ao 

cadastrante o Recibo de inscrição 

(arquivo PDF) que poderá ser 

impresso como documento oficial 

de inscrição no SiCAR. 

Como funciona o CAR?



5.Análise do Imóvel

Os cadastros serão submetidos às 

regras de validação, análise 

automática e, posteriormente, 

passarão por análise e validação 

dos dados declarados, 

documentos e informações 

apresentadas. 

6.Central de Comunicação

O proprietário/possuidor poderá 

consultar a situação e condição de 

seu imóvel, bem como as 

mensagens e formas de 

atendimento as notificações 

disponíveis através da Central de 

Comunicação.

7.Retificação e atendimento

de notificações .CAR 

O cadastro poderá ser retificado 

pré-análise a qualquer momento 

ou pós-analise para atendimento 

de notificações gerados pela 

análise do órgão responsável, 

promovendo a correção e 

adequação das informações 

declaradas. 

8.Continuidade ... 

Os cadastros continuarão inscritos 

no sistema, podendo ser 

analisados em outras situações ou 

submetidos a adesão de outros 

programas ambientes como o 

Programa de Regularização 

Ambiental (PRA) e Cota de 

Reserva Ambiental (CRA). 

Como funciona o CAR?



2. Aba de 

Regularização 

Ambiental

Download do 

Módulo PRA Offline

e do arquivo com 

extensão .ANA

3.Módulo do 

PRA

Elaboração da 

Proposta Simplificada 

para Adesão ao PRA 

e geração do arquivo 

com extensão .PRA

4. Aba de 

Regularização 

Ambiental

Envio do arquivo com 

extensão .PRA e 

geração de minuta do 

Termo de 

Compromisso

Acesso à aba de 

Regularização 

Ambiental

1.Central do 

Proprietário / 

Possuidor

5. Órgão 

competente

em seu estado

Assinatura do Termo 

de Compromisso 

junto ao órgão 

competente em seu 

estado

6. Módulo de 

Monitoramento

Envio pelo órgão 

competente de cópia 

digitalizada  do Termo 

de Compromisso 

assinado

Etapas de adesão do PRA



Dados armazenados no SICAR

6,2 milhões

1,8 milhão

28,2 milhões

de imóveis rurais

cadastrados

de nascentes 

declaradas

de hectares de área de 

preservação permanente



Dados armazenados no SICAR

538,4 milhões

224,8 milhões

147,8 milhões

de hectares declarados

hectares de remanescentes

de vegetação nativa

de hectares de 

Reserva legal



CAR em números dados até 30 de abril de 2019

Imóveis rurais de 

Assentamento da Reforma 

Agrária
49,8 milhões de hectares
788,3 mil famílias

Territórios de Povos e 

Comunidades Tradicionais
34,6 milhões de hectares
53,5 mil famílias



Desafios

País com dimensões continentais, particularidades regionais e áreas 

de difícil acesso (reflete na padronização de metodologias e 

procedimentos, aquisição de insumos cartográficos, desenvolvimento 

de funcionalidades do sistema, customizações, capacitação, etc.);

Órgãos estaduais com infraestrutura e recursos humanos 

inadequados ao tamanho do desafio;

Orçamento destinado à área ambiental pequeno se comparado com 

outras pastas dos Governos Federal e Estaduais;

Iniciativa pioneira no mundo.



Proposta de fluxo 

dinamizado da 

análise do Cadastro 

Ambiental Rural



Fluxo da Análise Dinamizada



Critérios de análise do imóvel rural 

Sobreposição 

do IR

Cobertura 

do Solo

Área de 

preservação 

permanente 

(APP)

Reserva Legal 

(RL)

Regularidade 

do Imóvel Rural



Critérios da análise de sobreposição do IR

Sobreposição do IR

Sobreposição 

com outros

imóveis

Sobreposição 

com Terra

Indígena

Sobreposição 

com Unidades 

de 

Conservação

Sobreposição 

com 

Embargos



Análise de sobreposições do Imóvel Rural

Outro 

Imóveis



Análise de sobreposições do Imóvel Rural

Terra 

Indígenas



Critérios da análise da cobertura do solo do IR

Cobertura do Solo

Vegetação 

Nativa

Área 

Consolidada

Área Antropizada

não Consolidada



Critérios da análise da área de preservação 

permanente do IR

Área de proteção permanente 

(APP)

Comprimento 

do Rio

Área de APP 

do imóvel

Deslocamento 

da Hidrografia

APP total a 

recompor

Tolerância de 

5%

Tolerância de 0,1 

ha

Tolerância de 

10m

Art. 61-A 

(escadinha) e 

área antropizada

não consolidada 

em APP



Análise da cobertura do solo declarada

Sentinel - 2019 Base de Referência Declaração CAR



Sentinel - 2019 Base de Referência Declaração CAR

Análise das Áreas de Preservação Permanente 

declaradas



Sentinel - 2019 Base de Referência Declaração CAR

Análise da Área de Reserva Legal proposta



Diagnóstico da regularidade ambiental do imóvel rural

Área a recompor 

em APP

Área a recompor / 

compensar de 

Reserva Legal

Excedente de 

vegetação nativa 

e/ou de Reserva 

Legal



Acompanhamento 

e retificação 

dinamizada 



Acompanhamento pelo produtor rural



Acompanhamento pelo produtor rural



Acompanhamento pelo produtor rural



Retificação dinamizada



Benefícios, 

oportunidades 

e desafios de 

implementação 

dessa agenda



Benefícios

Economia de Recurso Publico: Analise mais rápida e eficiente

Centralização de Solução a nível Federal 

Promover celeridade sem prejuízo da realização da 

analise da equipe do orgão competente

Minimizar a subjetividade dos processes de analise do CAR

Ferramenta que facilita a retificação das 

informações declaradas,  simplificando e 

dinamizando o processo

Permitir que os produtores rurais possam acessar os Programas de 

Regularização Ambiental – PRA e/ou as Cotas de Reserva Ambiental -

CRA



Oportunidades

Inovação tecnológica, metodológica e estratégica a partir dos 

desafios

Modelo de política e respectiva implantação para outros países

Subsidio a políticas, programas e projetos 

governamentais e não governamentais

Subsidio a atividades de controle, monitoramento, planejamento 

ambiental e econômico e combate ao desmatamento

Fortalecimento da política de Pagamento por Serviços Ambientais



Pilares para implementação

Produção de insumos 

Cartográficos de 

Qualidade

Engajamento dos 

Estados e do 

Distrito Federal

Estratégia de 

comunicação com 

o produtor rural



Aplicativo mobile da Central do Proprietário/Possuidor

O Aplicativo da Central visa fortalecer 

a comunicação e facilitar o acesso ao 

CAR através da utilização de dispositivos 

móveis.



Central do Proprietário/Possuidor

www.car.gov.br/#/central/ace

sso

Acesso pelo site do CARCPF | CPF + 

SENHA 



Os Programas de Regularização Ambiental – PRAs compreendem o conjunto de

ações ou iniciativas a serem desenvolvidas por proprietários e posseiros rurais com o

objetivo de adequar e promover a regularização ambiental referentes à

supressão irregular de vegetação nativa nas áreas consolidadas (áreas em uso

que foram desmatadas até 22 de julho de 2008) em Áreas de Preservação

Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.

Foi publicada a Lei n° 13.887 que modifica os artigos 29 e 52 do Código Florestal

Brasileiro (Lei 12.651/2012). O novo texto limita o prazo para adesão ao Programa de

Regularização Ambiental (PRA) pelos proprietários e possuidores de imóveis rurais

que façam a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) até 31/12/2020.

A inscrição no CAR é condição obrigatória para a adesão ao PRA.



Benefícios de 
Adesão ao PRA  

Não autuação por 
infrações* cometidas 

antes de 22 de julho de 
2008, (Lei 12651/12, art. 

59, § 4º)

Suspensão de 
sanções decorrentes 

de infrações* (Lei 

12651/12,art. 59, §5º ) 

Conversão das multas 
referentes as infrações* 

em serviços de 
preservação, melhoria 

e recuperação (Lei 
12651/12, art.59, § 5º )

Programa de Regularização Ambiental - PRA



✓ Para dar celeridade nas propostas dos proprietários/possuidores para

regularização ambiental o Serviço Florestal Brasileiro (SFB) está

desenvolvendo melhorias no Módulo do Programa de Regularização Ambiental

✓ Integração com o programa WebAmbiente por meio de parceria com a

Embrapa.

✓ Articulação com programas de ações de inclusão produtiva e outras politicas

públicas.

✓ Capacitação junto as unidades federativas.

Programa de Regularização Ambiental - PRA















Gabriela Berbigier Gonçalves

Chefe de Divisão – Gerência de Cadastro de Florestas

gabriela.goncalves@florestal.gov.br

mailto:gabriela.goncalves@florestal.gov.br

