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O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um cadastro declaratório e de responsabilidade do órgão competente 
em analisar as informações declaradas, assim como solicitar do proprietário ou possuidor rural a revisão 
e/ou vistorias e os respectivos documentos comprobatórios. O CAR tem como fundamento o 
georreferenciamento do imóvel rural, utilizando imagens dos satélites RapidEye como mapa de fundo para 
o georreferenciamento dos imóveis rurais. Georreferenciar um imóvel é tornar as coordenadas conhecidas 
no sistema de referência adotado, para obter a delimitação real de uma determinada área considerando 
que não haja sobreposição. As principais discussões em torno do Cadastro Ambiental Rural são sobre o 
levantamento de informações cartográficas dos imóveis e as delimitações de Áreas de Preservação 
Permanente (APP), Reserva Legal (RL), remanescentes de vegetação nativa e área rural consolidada. A 
finalidade do CAR é traçar um mapa digital, e a partir deste calcular os valores das áreas para diagnóstico 
ambiental. Para o Cadastro Ambiental Rural, não existe uma Norma Técnica que estabeleça parâmetros de 
precisão para localização de um ponto na superfície terrestre, desta forma torna-se um cadastro pouco 
confiável em termos de posicionamento espacial. Com objetivo de determinar e estudar as discrepâncias 
das áreas do cadastramento ambiental, foi aplicado métodos de levantamento para delimitação do imóvel 
e ocupação do solo, realizando uma análise quantitativa das áreas cadastráveis na base do Sistema 
Nacional do Cadastro Ambiental Rural (SICAR). Diante disso, para exemplificação apresenta-se aqui um 
cadastramento ambiental rural no Assentamento Rinoceronte utilizando ferramentas e procedimentos 
aplicados pelos cadastrantes do mercado (engenheiros, técnicos, entre outros) para em seguida ser 
comparado com a vetorização automática do SICAR.  O primeiro levantamento foi realizado a partir do GPS 
de navegação, ocupando ponto a ponto, e coletando as coordenadas das feições obrigatórias do CAR. O 
segundo método foi levantar todas as feições no módulo da plataforma do SICAR, utilizando imagens de 
satélites RapidEye fornecidas pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). Após realizado todo procedimento 
do cadastramento, ambos cadastros foram enviados para análise no âmbito do Sistema Nacional de 
Informação sobre Meio Ambiente (SINIMA), registro público eletrônico nacional. O SINIMA, é responsável 
por receber, gerenciar e integrar os dados gerados pelo CAR de cada um dos imóveis cadastrados no país. A 
consulta da situação do cadastro, junto ao governo federal é dado pelo endereço eletrônico 
http://car.gov.br/, e poderá ser efetuada com número do Recibo de inscrição do CAR. Ao inserir o número, 
é gerado um arquivo em .PDF com as declarações do CAR, antes da análise final, pode-se ter acesso aos 
dados geométricos do imóvel cadastrado. Neste trabalho, após realizar todo levantamento e receber o 
retorno do SINIMA por meio de um arquivo .PDF, foi observado que as áreas dos imóveis rurais cadastrados 
apresentaram resultados discrepantes, quando utilizado métodos de georreferenciamento distintos, o que 
não deveria ter ocorrido. Foi constatado que as APPs, foram identificadas apenas no método de 
posicionamento absoluto, por ser um método de campo é possível coletar as coordenadas e cadastrar os 
limites. No método automático de classificação do próprio sistema do CAR, não foram identificados 
nenhuma área de APPs, no entanto, em campo foi certificado que existe Área de Preservação Permanente, 
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no PA Rinoceronte. Entende-se que devido a demanda dos cadastros, é necessário realizar classificação 
automatizada no SICAR, desse modo as APPs são confundidas com a vegetação e não são cadastradas. 
Utilizando o GPS de navegação foi obtido uma área total de 783,3822 hectares e no SICAR 790,3983 
hectares. E em relação a área consolidada, ocorreu uma grande incompatibilidade, em torno de quase 100 
hectares de diferença, mais precisamente 70,1610 hectares. O ideal para ter o controle das áreas, seria 
estabelecer um padrão de precisão e acurácia, pois os valores das áreas deveriam ser no mínimo 
aproximadas, independentemente das técnicas utilizadas no levantamento. A norma mais próxima da 
realidade de um Cadastramento Ambiental Rural, é a Lei do Georreferenciamento dos Imóveis Rurais criada 
em 2001, regida pelas normas do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). No entanto 
a Lei 10.267/01, aplica-se apenas para cadastramento fundiário que tem por finalidade a titulação do 
imóvel e, por isso, os limites das áreas são levantados com uma maior preocupação e precisão, 
diferentemente do Cadastro Ambiental Rural. 


