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Agenda 



 

• A equipe da Santiago e Cintra Consultoria   assumiu o compromisso de  atuação 
ativa e colaborativa  de acompanhamento  crítico e contínuo da evolução do 
Código Florestal,  com participação em  inúmeras  discussões técnicas , junto aos 
setores públicos, privados e não governamentais desde 2009; 

– Crença  no  Código Florestal e CAR como um Marco do Processo de Gestão 
Ambiental no Brasil 

– Participar de forma inovadora para o  desenvolvimento  do mercado e a  
satisfação  da EQUIPE em Fazer a Diferença 

• Marco Legal: Lei 12.651 em 2012, e Decreto 7.830 (Código Florestal e CAR) em 
2014 

• Compromisso  e responsabilidade da Santiago & Cintra Consultoria, como empresa 
referência na área  de Geo TI para o segmento Ambiental, desenvolver soluções 
integradas para atender ao mercado de forma eficaz :  Imagens, sistemas, análise 
e suporte. 

 

• Vários clientes e parceiros no Brasil em diferentes segmentos e aplicações 

 

www.sccon.com.br 

Contexto  



Contexto 

• Compromisso  e responsabilidade da Santiago & Cintra Consultoria, como empresa 

referência na área  de Geo TI para o segmento Ambiental, desenvolver soluções 

integradas para atender ao mercado de forma eficaz            Componentes da 

Solução:              Imagens, sistemas, análise e suporte 

– Lançamento Constelação de satélites RapidEye em 2008 

– Programação de toda a cobertura do Brasil desde 2009 com as imagens 

RapidEye  ortorretificadas com 05 metros de resolução, 05 bandas, 12 bits 

(especificações técnicas aderentes  ao atual estado da arte da indústria 

Geoespacial) 

– Imagens RapidEye passa a ser utilizada para Monitoramento e Gestão ambiental 

em vários Estados a partir de 2009: Minas Gerais, Bahia, São Paulo,  Rio de 

Janeiro, Pará, Sergipe, Amazonas, Acre  

– Desenvolvimento da Solução de Geocatálogo + Cobertura de Imagens 

Rapideye para vários Estados a partir de 2009 : Minas Gerais, Bahia, Sergipe, 

Rio de Janeiro, Pará 

– Marco: Rio +20  (2012) - solução Integrada para o CAR – Município de 

Paragominas-PA 

– - Marco: 2012  – Fornecimento das coberturas  de imagens RapidEye do Brasil 

para o MMA – com licença de uso para todos os orgaos publicos do Brasil 

– -  
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Solução da Santiago e Cintra Consultoria  

 Geocatálogo + Cobertura de Imagens 

 

Exemplo de Projetos Operacionais  



www.sccon.com.br 

Estado do Rio de Janeiro 

SEA - Secretaria de Estado do Ambiente (RJ)  

http://www.geocatalogo.ambiente.rj.gov.br/ 
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http://geocatalogo.sei.ba.gov.br/ 

Estado da Bahia- SEI 
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Estado do Pará - SEMA PA 

 

http://geocatalogo.sema.pa.gov.br/ 

http://geocatalogo.sema.pa.gov.br/
http://geocatalogo.sema.pa.gov.br/
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Estado de Sergipe - ADEMA 
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Estado de Minas Gerais 

Secretaria de Meio Ambiente  

http://www.minasgeraisimagensrapideye.com.br/ 
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Ministério do Meio Ambiente 
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Contexto 

 

 

• O Cadastro Ambiental Rural é um registro eletrônico, obrigatório para todos 

os imóveis rurais, que tem por finalidade integrar as informações 

ambientais referentes à 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 país. 
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 Entendimento do processo sob o ponto de vista legal, ambiental, 

institucional e funcional 

 Disponibilidade de informações atualizadas com precisão e conteúdo de 

informação adequados para o Cadastro dos Imóveis Rurais  

 Acessibilidade às informações 

 Capacitação e facilidade de uso das informações 

 Capacidade de análise sob o ponto de vista técnico e legal 

 Engajamento dos atores ativos e passivos envolvidos 

 Implantação operacional do processo 
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Necessidades  Técnicas e Operacionais  Associadas ao Código 
Florestal e ao CAR – Cadastro Ambiental Rural 



 Exemplos de processos operacionais relacionados ao CAR 
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Necessidades  Técnicas e Operacionais  Associadas ao Código 
Florestal e ao CAR – Cadastro Ambiental Rural 



 Modelo de dados que atendam aos 

requisitos legais, ambientais e processos 

que assegurem a operacionalização da 

solução 

 Sistema robusto com simplicidade de uso 

 Segurança da informação 

 Utilização de padrões OGC e ISO/INDE 

 Processos automatizados para geração, 

análise, publicação e disponibilização e 

compartilhamento de informações 

 Suporte e manutenção 
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Necessidades Tecnológicas  - Geo TI 



 Visão geral 

7 de maio de 2014 www.sccon.com.br 

Necessidades Tecnológicas  - Geo TI 
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Solução SIG CAR  - Santiago e Cintra Consultoria 
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SIG-CAR Paragominas 

http://paragominas.sigcar.com.br/ 



SIG CAR BIOFÍLICA 
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SIG CAR PARAGOMINAS 
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SIG CAR TOCANTINS 
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Iara Musse Felix 
Santiago e Cintra consultoria  

 

OBRIGADA! 

 

 

 

 

 

DEMONSTRAÇÃOES ON LINE  AGENDE NO 
NOSSO STANDE  


