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Boletins informativos do CAR

Informações sobre a evolução 

das inscrições no CAR no Brasil, 

regiões, Estados, e no DF

sítio eletrônico do SFB 

http://www.florestal.gov.br/cadastro-

ambiental-rural/numeros-do-cadastro-

ambiental-rural



Boletim informativo do CAR
(até  30/04/2017)



Recibo de Inscrição



2014 2016

Situação da implantação do SICAR nos Estados e DF



Instrução Normativa nº 02, de 05 de maio de 2014 

• Art. 2º, I - “imóvel rural: o prédio rústico de área contínua, 

qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa 

destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, 

florestal ou agroindustrial, conforme disposto no inciso I do art. 

4º da Lei nº 8.8629, de 25 de fevereiro de 1993”.

• Art. 32 – “Os proprietários e possuidores de imóveis que 

dispõem de mais de uma propriedade ou posse em área 

contínua deverão efetuar uma única inscrição (...)”.

Conceito de imóvel rural



Tipos de imóveis rurais



Etapa: Documentação

Declaração dos 
registro nos 

cadastros do INCRA e 
Receita Federal



Etapa: Documentação

Declaração das parcelas que 
compõem o imóvel rural



CONSULTA DA SITUAÇÃO DO CAR

Acesso a situação e a condição do processo de análise do 
CAR 

http://www.car.gov.br/#/consultar



Demonstrativo da Situação do CAR 

(Decreto nº 8.235/2014)

Informações sobre: 

• situação do registro do imóvel no CAR; 

• fase do processo de análise; 

• situação da aprovação da localização da RL; e 

• estimativa dos ativos florestais ou dos passivos em APP e RL; e

• restrições decorrentes de sobreposições (filtro automáticos)

Situação do CAR – consulta pública







Situação do CAR e do 
processo de análise



Situação da 
aprovação da 
Reserva Legal

Reserva Legal 
Déficit/ Ativo

Áreas de Preservação 
Permanente a 

recompor



Situação da 
aprovação da 
Reserva Legal

Restrições: 
sobreposições com 
áreas embargadas, 
Terras indígenas e 

Unidade de 
Conservação



MÓDULO DE CONSULTA E ACESSO 
PÚBLICO AOS DADOS DO CAR

http://www.car.gov.br/publico/imoveis/index













Acesso ao 
Demonstrativo e aos 

dados de um CAR



Acesso aos dados de 
do CAR por 
município



MÓDULO CENTRAL DO PROPRIETÁRIO/ 
POSSUIDOR RURAL

Acompanhamento da análise e regularização

395.700 
usuários externos registrados (em 18/04/2017)







Central do Proprietário/ possuidor rural

Acompanhamento da 
situação do CAR e do 
processo de análise



Central do Proprietário/ possuidor rural

Mensagens 
eletrônicas e 
acesso aos 

documentos 
de análise



Central do Proprietário/ possuidor rural

Retificações e envio 
de documentos em 

atendimento à 
análise



MÓDULO DE ANÁLISE

Análise e notificação expedita de restrições



Análise das restrições do imóvel

Filtro de restrições/ 
sobreposições



Análise das restrições do imóvel



Análise das restrições do imóvel

Iniciar análise e 
notificação expedita 
de um lote de CAR

Sobreposições 
selecionadas



Análise das restrições do imóvel

Definição do prazo 
de atendimento à 

notificação



Análise das restrições do imóvel

Gerenciar 
envio da 

notificação



Análise das restrições do imóvel

Registro da 
entrega da 
notificação



MÓDULO DE ANÁLISE

Análise de sobreposições e da aplicação do 
conceito de imóvel rural



Análise de sobreposições e do conceito de imóvel rural

Restrição na 
aplicação do conceito 

de imóvel rural



Análise de sobreposições e do conceito de imóvel rural



MÓDULO DE ANÁLISE

Análise dos remanescentes de vegetação nativa 
declarados no CAR



Análise da Cobertura do Solo



Análise da Cobertura do Solo



Análise da Cobertura do Solo



Análise da Cobertura do Solo



Análise da Cobertura do Solo



Análise da Cobertura do Solo



Análise da Cobertura do Solo



Análise da Cobertura do Solo

Indicativo de 
divergência



MÓDULO DE ANÁLISE

Análise da área rural consolidada declarada no CAR



Análise da área rural consolidada



Análise da área rural consolidada



Análise da área rural consolidada



Análise da área rural consolidada

Indicativo de 
desmatamento após 

2008

108 hectares
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