
Cadastro Ambiental Rural

C A R

O proprietário, titular de domínio útil e/ou possuidor 
a qualquer título é obrigado a atualizar os dados 
inseridos no CAR sempre que houver alteração nos 
imóveis rurais

Prazos
A inscrição do imóvel rural no CAR deverá ser feita 
em 1 (um) ano contado da sua implantação e 
poderá ser prorrogado uma única vez pelo mesmo 
período.

O proprietário ou possuidor de imóvel rural que 
mantiver Reserva  Legal conservada e averbada 
em área superior aos 20 % da área total exigidos 
na Lei 12.651/2012 poderá instituir servidão 
ambiental sobre a área excedente e Cota de 
Reserva  Ambiental (CRA).

A inscrição da pequena propriedade ou posse 
ru ra l  fami l i a r  observa rá  p roced imen to 
simplificado.  O poder público prestará apoio 
técnico e jurídico para a inscrição.

Mais informações:
(61) 32145646 e ibram.car@gmail.com
IBRAM – Ins�tuto Brasília Ambiental
SUGAP – Superintendência de Gestão de 
Áreas Protegidas

Dados Necessários 

  Dados pessoais do declarante
 

Se pessoa física ou jurídica, espólio: endereço para 
correspondência; número do CPF ou CNPJ; 
identidade; e nacionalidade, se proprietário, 
posseiro, condômino ou enfiteuta.

  Informações sobre o imóvel rural
 

Denominação, acesso, referência para sua 
localização, se na zona rural ou parte dela; 
incidência em unidade de conservação, nomes dos 
confrontantes; a localização e a superfície dos 
remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de 
Preservação Permanente, das Áreas de Uso 
Restrito, das áreas consolidadas e da Reserva 
Legal;  se o imóvel já foi cadastrado no INCRA ou 
na Receita Federal;

  Situação jurídica do imóvel rural
 

Relacionar o titulo de propriedade; caracterização 
do título, como comarca, cartório, ofício, origem do 
título, matrícula, folha, área em hectare, se existe 
área sob posse e se de justo título, ou ocupação, 
início da posse, se há litígio e a área da posse ou 
ocupação

http://goo.gl/PyGYF
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Como fazer?
 

O cadas t ro  será  fe i to  v ia  in te rne t , 

preferencialmente nos órgãos ambientais dos 

Estados e do Distrito Federal.
 

O proprietário ou possuidor do imóvel rural 

identificará o perímetro do imóvel, das áreas 

consolidadas e das áreas protegidas (APP, 

reserva legal e áreas de uso restrito).
 

Após análise do IBRAM das informações 

inseridas pelo proprietário ou posseiro será 

gerado um relatório que indicará a situação 

ambiental do imóvel: regular em relação às 

áreas de interesse ambiental ou pendente de 

regularização.
 

Se pendente de regularização, o proprietário 

poderá aderir ao PRA para adequação  à 

legislação ambiental.

Identificação via internet do 
perímetro do imóvel e de 

suas informações ambientais

Análise do órgão ambiental 

CAR homologado

Benefícios

  Apoio do Poder Público na recuperação das 
áreas degradadas, Áreas de Preservação 
Permanente (APP) e Reserva Legal (RL);
  

  Acesso à crédito; 
 

 Acesso aos programas de regularização 
ambiental;
 

 Instrumento para planejamento de imóvel 
rural;
 

 Monitoramento da manutenção dos ativos 
ambientais e recomposição de áreas 
degradadas, possibilitando uma agricultura  
moderna e competitiva;
  

 Comprovação de regularidade ambiental;
 

 Segurança jurídica para produtores ruais;
 

  Dedução de APP, de reserva legal e de áreas 
de uso restrito da base de cálculo do Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, 
gerando créditos tributários;
 

 Obtenção de linhas de financiamento para 
atender iniciativas de preservação voluntária;
 

 Suspensão de sanções;
 

 Possibilidade de criação de Cota de Reserva 
Ambiental – CRA;
 

 A manutenção de APP e RL pode gerar 
pagamentos ou incentivos por serviços 
ambientais.

Como Funciona?

No Sistema de Cadastro Ambiental Rural 
(SiCAR) estarão os dados do CAR de todos 
os Estados e do DF. Pela internet será 
possível cadastrar as informações dos 
imóveis rurais. A partir daí, o CAR funciona 
como uma base de dados que integra 
informações ambientais das propriedades e 
posses rurais.

Pra que serve?
O CAR tem como objetivo promover a 
regularização ambiental das propriedades e 
posses rurais. Ele permite a identificação, o 
controle, o monitoramento e o planejamento 
ambiental e econômico de imóveis rurais. No 
CAR, o imóvel será identificado pelo seu 
perímetro georreferenciado e pelas seguintes 
informações ambientais:

O que é?
É um registro eletrônico de âmbito nacional, 
obrigatório para todos os imóveis rurais.

Cadastro Ambiental Rural

Como foi instituído?
O CAR foi criado pelo novo Código Florestal 
(Lei 12.651/2012) e regulamentado pelo 
Decreto nº 7.830/2012.

TODOS os imóveis rurais deverão estar 
inscritos no Cadastro Ambiental Rural 

Reservas Legais

Etapas do Cadastro

Cadastro Ambiental Rural

C A R

Áreas consolidadas das 
     propriedades  e posses rurais

Áreas de Preservação Ambiental

Áreas de Uso Restrito

Remanescentes de Vegetação Nativa

PASTAGEM


