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RESUMO 

 

No presente estudo buscou-se observar o uso do sistema de cadastramento ambiental rural, no 

Brasil, a partir das informações disponíveis pelo mesmo. Foram levantadas, com base no 

boletim informativo do CAR, as áreas em hectares e em porcentagem, o número de imóveis 

cadastrados nas áreas passíveis de cadastramento e as áreas totais cadastradas, com o objetivo 

de analisar de que forma a ferramenta pode contribuir no desenvolvimento sustentável e na 

sustentabilidade de cada região.  De acordo com dados analisados, foi possível verificar a 

existência de sobreposição das áreas cadastradas e a divergência entre a área passível de 

cadastramento e a área total cadastrada. A partir da análise, constatou-se também a falta de 

um critério técnico para a execução e fiscalização das informações cadastradas no sistema.  
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como finalidade fazer um levantamento no Brasil do Cadastro 

Ambiental Rural, considerando as áreas de preservação e relacionando-o como uma 

ferramenta aliada à Sustentabilidade e ao Desenvolvimento Sustentável.  

O termo Desenvolvimento Sustentável surgiu na Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas em 1987, e consta no Relatório 

Nosso Futuro Comum, também conhecido como Relatório de Brundtland. O princípio deste 

relatório é de que era plausível conciliar o crescimento econômico com a conservação 

ambiental. Portanto a definição de Desenvolvimento Sustentável, de acordo com o Relatório 

de Brundtland é “aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades” (CMMAD, 

1988, p.46). 
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Nesse contexto, esse trabalho tem como proposta uma reflexão acerca do sistema CAR 

como monitoramento, planejamento e gestão do uso das terras do Brasil, a partir das áreas 

passiveis de cadastramento e áreas totais cadastradas, contidas no boletim informativo de 

março de 2019, disponível na própria plataforma. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Para realizar esse trabalho utilizaram-se normas técnica, legislações pertinentes ao 

assunto abordado e os dados obtidos no boletim informativo contido na plataforma do sistema 

CAR. 

O Programa de Regularização Ambiental (PRA), instituído no âmbito da União, dos 

Estados e do Distrito Federal, de acordo com o Decreto Federal nº. 7.830 de outubro de 2012, 

é um conjunto de ações ou iniciativas a serem desenvolvidas pelos proprietários ou posseiros 

rurais com o intuito de promover e adequar à regularização ambiental determinada pela Lei nº 

12.651/2012 disposto no Capítulo XIII. Os PRAs deverão incluir mecanismos que permitam o 

acompanhamento de sua implementação, no que se refere a adesão cadastral dos proprietários 

ou possuidores de imóvel rural, o grau de regularidade do uso de matéria-prima de florestas e 

o controle e prevenção de incêndios florestais.  

A proposta de participar do PAR está relacionada à contribuição da melhoria da 

qualidade vida da população e a obtenção de renda adicional, a partir da recuperação da 

Reserva Legal, seja com plantios mistos de espécies nativas para produção florestal, com o 

manejo de florestas implantadas na propriedade ou através do plantio de espécies para 

produção e comercialização de produtos não madeiráveis como sementes, produtos 

medicinais ou ornamentais. Em uma visão a longo prazo, será possível contribuir com as 

futuras gerações com terras adequadas para plantios com culturas agrícolas e para se viver.  

Dentre os instrumentos do PRA estão o CAR, o Termo de Compromisso, o Projeto de 

Recuperação de Áreas Degradadas e/ou Alteradas (PRAD) e as Cotas de Reserva Ambiental 

(CRA), quando couber. Como o objetivo deste trabalho é fazer uma reflexão acerca do CAR e 

a sustentabilidade, apenas este instrumento será tratado no texto a partir de então.  

É importante ressaltar que o CAR foi criado pela Lei nº 12.651/2012, pelo Sistema 

Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (SINIMA) e regulamentado pela Instrução 

Normativa (IN) MMA nº 2 de 06 de maio de 2014, um instrumento obrigatório para adesão ao 

PRA. Sua criação teve a finalidade de integrar a situação das Áreas de Preservação 

Permanente (APP), das áreas de Reserva Legal, das áreas consolidadas, das Áreas de Uso 
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Restrito, das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa, com as informações 

ambientais das propriedades e posse rurais. Esta regulamentação se tornou obrigatória para 

todo imóvel rural a partir de um registro público eletrônico, de âmbito nacional, para obter sua 

regularidade ambiental, permitindo observar os dados de monitoramento, controle, combate 

ao desmatamento, planejamento ambiental, econômico e de uso e ocupação do solo rural em 

5.690.597 de propriedade rurais.  

O cadastro no CAR deverá ser feito para cada imóvel rural de forma gratuita e o seu 

preenchimento é responsabilidade dos proprietários e posseiros dos imóveis rurais, sendo 

gerenciado por meio de um sistema nacional (SICAR). Segundo o site1 do CAR, a inscrição 

do imóvel rural deverá ser feita junto ao órgão estadual competente.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Como uma importante ferramenta de gestão ambiental brasileira, o CAR, através do 

Serviço Florestal Brasileiro, disponibiliza regularmente documentos com informações sobre o 

andamento desta política, com um panorama da situação nacional, assim como informações 

sobre área cadastrada, perfil de imóveis e outras. Até fevereiro de 2019 foram analisados 

635.755 imóveis totalizando uma área de 160.099.023,61 ha e 2.649.013 milhões de imóveis 

aderiram ao PRA numa área de 309.322.610,55 ha (Boletim Informativo do CAR, 2019). 

Segundo a mesma fonte, por outro lado, ainda falta regularizar 175.097.805,87 ha em 

4.667021 imóveis de reserva legal, 3.356.082,03 ha em 89.616 imóveis de unidade de 

conservação e recompor 4.480.378,80 ha em 1.669.591 imóveis das APP`s. 

O boletim informativo do CAR está divido em área passível de cadastramento e em 

área total cadastrada. A área passível de cadastramento é referenciada com base no Censo 

Agropecuário de 2006, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Já a área total cadastrada, constitui-se dos dados fornecidos pelo sistema de cadastro 

ambiental rural.  

A partir dos dados demonstrados na Tabela 1, pode-se analisar que há uma 

discrepância entre a área total cadastrada pelo sistema do cadastro ambiental rural e a área 

passível de cadastramento pelo Censo Agropecuário 2006, do IBGE. A área passível de 

cadastramento (IBGE) totaliza 397.836.864 hectares (ha) e a área total cadastrada (SICAR) 

totaliza 514.711.227 ha, ou seja, 129.37 % a mais da área passível de cadastramento 

divulgada.  

                                                 
1 Site do Cadastro Ambiental Rural - CAR: www.car.gov.br 
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Tabela 1 – Situação do CAR no Brasil 

Área passível de Cadastramento1 Área total cadastrada2 Percentual de área cadastrada3 

397.836.864 ha 514.711.227 ha Acima de 100% 

Número de Imóveis Cadastrados2: 5.690.597 

1A área passível de cadastro é estimada com base no Censo Agropecuário 2006, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e nas atualizações do Distrito Federal e dos 

estados Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Pará e Mato Grosso. 2As informações são obtidas pelo Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR) incluindo o número de imóveis e 

posses cadastrados, Assentamentos da Reforma Agrária e Territórios de Povos e Comunidades Tradicionais. Ainda não constam dados específicos dos povos tradicionais que habitam e 

utilizam áreas em Unidades de Conservação da Natureza de Uso Sustentável. 3Percentual calculado com base na área passível de cadastro. 

Fonte: Boletim Informativo Dados até 1 de março de 2019 disponível em 

http://www.florestal.gov.br/documentos/car/boletim-do-car/4081-boletim-informativo-fevereiro-de-2019/file. 

Acesso em 07 de mai. 2019. 

 

Outro ponto observado nas informações do site do CAR são as áreas sobrepostas nas 

Terras Indígenas de 13.794.310,74 ha e corresponde a 7.319 imóveis e a sobreposição com 

área embargada de 47.171.310,74 ha em 46.704 imóveis. Esses problemas com a divergência 

de área e sobreposição das mesmas podem ser em função da metodologia para a execução do 

cadastro dos imóveis rurais no sistema CAR. Segundo a IN n°2/2014, que define os 

procedimentos gerais para execução do Cadastro Ambiental Rural não há a exigência de um 

técnico e/ou profissional especializado para gerar o dado que produzirá o banco de dados do 

sistema. Isto é, um registro público, criado para gerar banco de dados para auxiliar no 

planejamento e gestão ambiental, econômica, social, uso e ocupação do solo, combate ao 

desmatamento executado sem nenhum critério técnico e profissional.  

Por outro lado, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) por 

meio da Norma Técnica de Georreferenciamento de Imóveis Rurais (NTGIR) 3ª edição de 

2013, determina que, para execução de serviços de georreferenciamento, é necessário um 

profissional devidamente habilitado para assumir a responsabilidade técnica dos serviços, 

atendendo o parágrafo 3º do artigo 176, da Lei nº. 6.015, de 1973. O responsável técnico 

assume a exatidão dos limites bem como as informações de todos os vértices de limite.  

Ainda sobre a divergência dos dados, as imagens utilizadas e disponíveis no sistema 

CAR foram captadas por cinco satélites alemães (RapidEye) com precisão de 5m e imagens 

na escala 1:50.000. Em função desse dado tem-se que, a cada 1 cm na imagem, corresponde a 

50 m na escala de delimitação, que é muito divergente  da escala de visualização do módulo 

CAR, que é no máximo 1:5.000. Nesse sentido, a imagem disponível pelo satélite é de 50 

metros e a imagem de visualização do CAR é de 5 metros não garantindo a qualidade dos 

dados disponibilizada pelo CAR. 

http://www.florestal.gov.br/documentos/car/boletim-do-car/4081-boletim-informativo-fevereiro-de-2019/file
http://www.florestal.gov.br/documentos/car/boletim-do-car/4081-boletim-informativo-fevereiro-de-2019/file
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Já a NTGIR (3ª edição) do INCRA, para o levantamento dos perímetros das áreas, são 

exigidos valores de precisão posicional dos vértices situados em limites artificiais melhor ou 

igual a 0,50 m, em limites naturais melhor ou igual a 3,00 m e em limites inacessíveis melhor 

ou igual 7,50 m, para não ocorrer sobreposição de área. O correto seria determinar um padrão 

de precisão e acurácia, nos vértices, das áreas cadastras no CAR, independente das técnicas 

utilizadas na execução do levantamento, para garantir a fidedignidade da área do imóvel 

utilizada para planejamento e gestão ambiental, econômica, social, uso e ocupação do solo, 

combate ao desmatamento. 

 

4 CONCLUSÃO 

Por meio do PRA, o CAR foi criado para integrar em um sistema de informações 

espaciais os dados ambientais, sociais e econômicos podendo contribuir para o 

desenvolvimento sustentável. 

Ao observar o boletim informativo do CAR, percebe-se uma divergência dos dados 

apresentados. Na maioria dos estados da federação, a quantidade das áreas totais cadastradas 

no sistema do CAR são superiores as áreas passíveis de cadastramento, levantada pelo censo 

agropecuário. Outro ponto observado, diz respeito à sobreposição de várias áreas, que podem 

apontar uma falta de monitoramento ou de responsabilidade, caso seja cometida alguma 

irregularidade. É importante ressaltar também, que não foi possível perceber se o CAR faz 

algum vínculo plausível das medidas mitigadoras, para contribuir e apontar quais as 

necessidades requeridas para atingir o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade nas 

regiões do território brasileiro. 

Portanto, a criação do CAR, como um sistema de regularização ambiental que visa 

facilitar a inscrição dos proprietários ou possuidores dos imóveis rurais, teve uma aceitação 

significativa, mas por outro lado, quanto a sua validação e credibilidade fica a desejar por 

falta de parâmetros técnicos, fiscalização e veracidade das informações cadastradas.  
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