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O QUE É O CADASTRO AMBIENTAL RURAL - 
CAR 

• O CAR é um registro eletrônico dos imóveis e posses rurais 

 

• Foi criado pelo Código Florestal, Lei Federal Nº 12.651, de 25 de 
maio de 2012 

 

• É obrigatório para todos os imóveis rurais e deverá ser feito em até 
2 anos após 5 de maio de 2014, para fins de regularização ambiental 
– não se trata de regularização fundiária 

 

• No CAR deverá ser definida a Reserva Legal e a identificação de Área 
de Preservação Permanente – APP, para fins de gestão ambiental 
dos remanescentes de vegetação  



INFORMAÇÕES SOBRE O TOCANTINS 

• Área: 277.720,520 Km² 

• N
 

 de municípios: 139 

• População 2013: 1.478.163 
(IBGE) 

• Aproximadamente 80.000 
propriedades rurais 

• Principais dificuldades do 
Estado: Número de 
propriedades, falta de 
recursos financeiros, não 
informatização (processo 
manual). 

 



SOLUÇÕES ADOTADAS PELO TOCANTINS 

• 1º - Elaboração de projetos 
com vistas ao Cadastro de 
Propriedades Rurais: 

• Projeto CAR Tocantins 
Legal: 

• Realização do CAR 
em 96 municípios 
do estado; 

• Escritórios regionais 
para cadastro de 
propriedades. 

 





SOLUÇÕES ADOTADAS PELO TOCANTINS 

• 2º - Aquisição de software para o CAR e para classificação das 
imagens 



• O SIGCAR está 100% de acordo com o Código Florestal: 

– Limites de APP, RL, e também a recomposição em “escadinha” 

• Funcionamento 100% on-line – Ganho de eficiência na entrada e 
análise do CAR e do PRA 

• É possível o monitoramento do desmatamento das propriedades 
cadastradas, com a análise de imagens de forma temporal 

• Construído sobre o Erdas Apollo – Interface, programação 
(cálculos) e banco de dados é gerido pelo software 

• Melhor software do mercado para a gestão do CAR – pesquisas e 
reuniões por parte do Estado 

• 100% integrado com o SICAR, nos moldes da Instrução Normativa 
Nº 02, de 5 de maio de 2014 

VANTAGENS DO SIGCAR/TO 



• Parceria positiva com a empresa Santiago e Cintra Consultoria 

• Apoio técnico 

• Apoio logístico (sistema está no servidor da empresa) 

• Consultoria especializada in loco 

• Fornecedor do Erdas Imagine – licença adquirida pelo Estado 

• Fornecedor das imagens RapidEye (contrato com o MMA) – 
consultoria e todo apoio ao Estado para a utilização das imagens 

VANTAGENS DO SIGCAR/TO 
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