


O Serviço Florestal Brasileiro é um órgão do Ministério do

Meio Ambiente que tem como missão promover o uso

econômico e sustentável das florestas brasileiras com vistas a

integrar o desenvolvimento de base florestal na agenda

econômica e estratégica do país

Concessões Florestais Cadastro Ambiental Rural
Cadastro Nacional de Florestas Públicas

Pesquisas e Informações
Florestais

Fomento e Inclusão 
Florestal



Arquitetura da plataforma do SICAR
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Declaração do CAR









Recibo de inscrição



Central do Proprietário/Possuidor





Acesso pelo site do CAR
✓ CPF
✓ Senha



Central do Proprietário/Possuidor







Alerta automático do SICAR
Análise













Módulo de Análise



Módulo de Análise do SICAR

O Módulo de Análise é uma ferramenta 

interna dos órgãos ambientais com objetivo 

de auxiliar na avaliação das informações 

declaradas e registradas pelos proprietários e 

possuidores rurais que fizerem o CAR. 



Módulo de Análise do SICAR

Região de 
Análise 1

Região de 
Análise 2

Região de 
Análise 3

Acervo de Dados Verificações Automáticas Configurabilidade



Acervo de Dados



O Módulo de Análise é uma ferramenta interna dos órgãos ambientais com objetivo de 
auxiliar na validação das informações declaradas e registradas pelos proprietários e 

possuidores rurais que fizerem o CAR. 

Análise

Módulo de Análise

Banco de Dados

Imagens 

Landsat

Imagens 

RapidEye

Mapeamento 
do CAR

Arquivos 
vetoriais

Imóveis 
Rurais

Terras 
Indígenas

UC’s
Áreas 

Embargadas
Assentamentos

Temas 
Complementares

Grid Landsat

Grid RapidEye



O Módulo de Análise é uma ferramenta interna dos órgãos ambientais com objetivo de 
auxiliar na validação das informações declaradas e registradas pelos proprietários e 

possuidores rurais que fizerem o CAR. 

Análise

Módulo de Análise

Banco de Dados

Imagens 

Landsat

Imagens 

RapidEye

Mapeamento 
do CAR

Arquivos 
vetoriais

Imóveis 
Rurais

Terras 
Indígenas

UC’s
Áreas 

Embargadas
Assentamentos

Temas 
Complementares



Extração das feições para as propriedades cadastradas no CAR

Análise

Área Consolidada Vegetação Desmatamento
2008 - 2011



Extração das feições para as propriedades cadastradas no CAR

Análise

Vegetação

Área Consolidada

Desmatamento



O Módulo de Análise é uma ferramenta interna dos órgãos ambientais com objetivo de 
auxiliar na validação das informações declaradas e registradas pelos proprietários e 

possuidores rurais que fizerem o CAR. 

Análise

Módulo de Análise

Banco de Dados

Imagens 

Landsat

Imagens 

RapidEye

Mapeamento 
do CAR

Arquivos 
vetoriais

Imóveis 
Rurais

Terras 
Indígenas

UC’s
Áreas 

Embargadas
Assentamentos

Temas 
Complementares



O Módulo de Análise é uma ferramenta interna dos órgãos ambientais com objetivo de 
auxiliar na validação das informações declaradas e registradas pelos proprietários e 

possuidores rurais que fizerem o CAR. 

Análise

Módulo de Análise

Banco de Dados

Imagens 

Landsat

Imagens 

RapidEye

Mapeamento 
do CAR

Arquivos 
vetoriais

Imóveis 
Rurais

Terras 
Indígenas

UC’s
Áreas 

Embargadas
Assentamentos

Temas 
Complementares

ZEE



Configuração do Sistema



Configuração do Módulo de Análise
Análise



Automatizações



Verificação Automática
Análise



Verificação AutomáticaAnálise

CPF/CNPJ cadastrado no sistema com 
nomes(s) diferentes



Verificação AutomáticaAnálise



Fi
lt

ro
s 

e
 V

al
id

aç
õ

e
s 

A
u

to
m

át
ic

as
Verificação AutomáticaAnálise



Verificação AutomáticaAnálise

Imóveis Rurais vizinhos com mesmo CPF/CNPJ
(com distância de até 100m)



Verificação AutomáticaAnálise

Imóvel Rural Analisado Classificação do Declarante Classificação do CAR

Limite do imóvel rural Área Consolidada
Área antropizada não 

consolidada
Área Consolidada



Verificação AutomáticaAnálise

Curso d’água 50 - 200m Faixa de APP Área Consolidada



Verificação AutomáticaAnálise

Recomposição das áreas consolidadas em APP conforme 

a Lei nº 12.651/2012,  art.61-A.

Recomposição 5m

IR com área < 1MF



Verificação AutomáticaAnálise



Parecer técnico automático
Análise



Parecer técnico automático
Análise



Programa de Regularização Ambiental



Aspectos legais dos PRAs

Programas de Regularização Ambiental - PRA
Implantação obrigatória pela União, Estados e Distrito Federal (Lei 12651/12, art. 59)

Conjunto de ações ou iniciativas a serem desenvolvidas por proprietários e posseiros rurais com 
o objetivo de adequar e promover a regularização ambiental (Dec. 7830/12, art. 9º)

União → normas de caráter geral (Lei 12651/12, art. 59, §1º)

Estados e Distrito Federal → normas de caráter específico, em razão de 
peculiaridades territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas e sociais (Lei 

12651/12, art. 59, §1º)



Benefícios de 
Adesão ao 

PRA  

Não autuação por 
infrações* cometidas 
antes de 22 de julho 

de 2008, (Lei 12651/12, 
art. 59, § 4º)

Suspensão de 
sanções 

decorrentes de 
infrações* (Lei 

12651/12,art. 59, §5º ) 

Conversão das multas 
referentes as 

infrações* em 
serviços de 

preservação, melhoria 
e recuperação (Lei 

12651/12, art.59, § 5º )

Aspectos legais dos PRAs

*Infrações  relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito 



Aspectos legais dos PRAs

Regularização Ambiental

Atividades desenvolvidas e 
implementadas no imóvel rural 
que visem atender ao disposto 
na legislação ambiental e de 

forma prioritária (Dec. 7830/12, 

art. 2º inciso XV) :

✓ à manutenção e 
recuperação de áreas de 

preservação permanente, 
de reserva legal e de uso 

restrito; e

✓ à compensação da 
reserva legal

Adaptado de: Mata Atlântica – Manual de Adequação Ambiental – MMA, 2010 – Foto de Edilaine Dick



Aspectos legais dos PRAs

Regularização Ambiental

RL

APP

AUR

Recomposição

Poderá ser realizada 
mediante:

Condução da 
regeneração 
natural

Adaptado de: Mata Atlântica – Manual de Adequação Ambiental – MMA, 2010 – Foto de Edilaine Dick



Aspectos legais dos PRAs

Regularização Ambiental

RL

APP

AUR

Recomposição

Poderá ser realizada 
mediante:

Compensação

Condução da 
regeneração 
natural

Adaptado de: Mata Atlântica – Manual de Adequação Ambiental – MMA, 2010 – Foto de Edilaine Dick



As regras para recomposição de APP e RL 
variam conforme o tamanho do imóvel. 
Pequenas propriedades ou posses rurais 

familiares (IR até 4 Módulos Fiscais*, de 
Assentamentos e de Povos e Comunidades 

Tradicionais) possuem benefícios específicos.

Aspectos legais dos PRAs

* Modulos Fiscais – Unidade de medida agrária que representa a área mínima necessária para as propriedades
serem consideradas economicamente viáveis (EMBRAPA, 2012)



Os PRAs deverão incluir mecanismos 
que permitam o acompanhamento de 
sua implementação, considerando os 

objetivos e metas nacionais 
para florestas, especialmente 

evolução da regularização das 
propriedades e posses rurais 

(Lei 12651/12, art. 75)

Aspectos legais dos PRAs

CAR

PRA

Monitoramento

SICAR
(sistema modular)



Números da Regularização Ambiental
Consulta Pública

do SICAR
Dados disponíveis no 

site do SICAR e do SFB
http://www.car.gov.br/publico/tematicos/

regularidade
http://www.car.gov.br/publico/imoveis/in

dex

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


Números da Regularização Ambiental
Consulta Pública

do SICAR
Dados disponíveis no 

site do SICAR e do SFB
http://www.car.gov.br/publico/tematicos/

regularidade
http://www.car.gov.br/publico/imoveis/in

dex

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


Etapas da adesão ao PRA

Módulo de 

Monitoramento
Envio de cópia digitalizada 

do Termo de Compromisso 

assinado

Aba Regularização 

Ambiental
Download do Módulo PRA 

Offline e do arquivo com 

extensão .ANA

Aba Regularização 

Ambiental
Envio do arquivo com extensão 

.PRA e geração de minuta do 

Termo de Compromisso

Central do 

Proprietário/Possuidor
Acesso à aba de 

Regularização Ambiental

Módulo do PRA
Elaboração da Proposta 

Simplificada para Adesão ao 

PRA e geração do arquivo com 

extensão .PRA

Órgão competente

em seu estado
Assinatura do Termo de 

Compromisso junto ao órgão 

competente em seu estado

Módulo de 

Monitoramento
Envio pelo órgão competente 

de cópia digitalizada  do 

Termo de Compromisso 

assinado



Central do Proprietário/Possuidor
Aba Regularidade Ambiental



Central do Proprietário/Possuidor - Início da adesão ao PRA 



Central do Proprietário/Possuidor - Início da adesão ao PRA 

Quantitativo das áreas 
rurais consolidadas (ha) 

em APP, RL e AUR a 
regularizar

✓ Com adesão ao PRA
✓ Sem adesão ao PRA



Declaração de 
concordância 

com os valores 
calculados* de 

passivos

*com base nos dados declarados 

Central do Proprietário/Possuidor - Início da adesão ao PRA 



Download do 
Módulo de PRA 
do SICAR e do 

arquivo .ANA, a 
serem utilizados 
para elaboração 
da proposta de 
regularização 

ambiental.

Central do Proprietário/Possuidor - Início da adesão ao PRA 



Envio do arquivo .PRA, gerado 
no Módulo PRA Offline

Central do Proprietário/Possuidor - Termo de Compromisso

Download da minuta do 
Termo de Compromisso. 

Após, o interessado aguarda 
a convocação do órgão 

estadual competente ou 
protocola solicitação de 

adesão ao PRA, 
apresentando a Proposta de 

Adesão e a minuta do TC



Módulo PRA Offline





Download das 
imagens do 

município em que se 
localiza o imóvel

Módulo de PRA – Etapa inicial



Upload do arquivo 
.ANA

Módulo de PRA – Etapa inicial



Declaração das propostas de recomposição, compensação e solicitação de suspensão de

sanções administrativas em APP e RL (desmatamentos até 22/07/2008)

Módulo de PRA – Etapa inicial



Etapa de 
Recomposição

Módulo de PRA – Etapa de Recomposição



Cronograma de recomposição. 
Cada ciclo

Corresponde a dois anos

Módulo de PRA – Etapa de Recomposição



Descrição e detalhamento das 
áreas consolidadas a recompor  

do imóvel

Definição do cronograma

Módulo de PRA – Etapa de Recomposição



Detalhamento das áreas 
consolidadas a recompor  em 

Reserva Legal

Módulo de PRA – Etapa de Recomposição



Escolha do tempo 
necessário para a 

recomposição

A recomposição deve ser concluída em até 20 anos, sendo 
que a cada ciclo de 2 anos deve-se recompor  no mínimo 

1/10 da área total. (Lei 12651/12 , art. 66, § 2º)

Módulo de PRA – Etapa de Recomposição



Cronograma de recomposição. 
Cada ciclo

Corresponde a dois anos

Módulo de PRA – Etapa de Recomposição



Módulo de PRA – Etapa de Recomposição
Definição da(s)alternativa(s) de recomposição e da(s) 

áreas que serão contempladas pela(s) alternativas



Escolha da(s) alternativa(s) de 
recomposição , conforme  previsto 
na Lei 12651/12 ( Código Florestal)

Módulo de PRA – Etapa de Recomposição



Georreferenciamento das áreas de 
RL, APP e AUR que serão 
contempladas com cada 

alternativa escolhida

Módulo de PRA – Etapa de Recomposição



Quadro de áreas com 
legenda e informações 

espaciais que podem ser 
ligadas ou desligadas do 

mapa:
✓ área do imóvel
✓ cobertura do solo

✓ APP
✓ AUR

✓ Reserva Legal 
✓ áreas a recompor de APP, 

RL e AUR
✓ Alternativas de 

recomposição

Módulo de PRA – Etapa de Recomposição



Descrição dos polígonos de APP que 
serão contemplados com a alternativa 

“Plantio de espécies nativas”

Módulo de PRA – Etapa de Recomposição



Georreferenciamento 
das áreas que serão 
contempladas em 
cada ciclo → para 

APP, RL e AUR

Módulo de PRA – Etapa de Recomposição



Ciclo 1

Ciclo 2

Polígono de RL que será 
contemplado no “ciclo 2”

Módulo de PRA – Etapa de Recomposição



Módulo de PRA – Etapa de Recomposição
Polígono de APP que será 
contemplado no “ciclo 1”



O sistema emite alerta caso 
a parcela mínima não tenha 

sido atingida.

Informações de: Parcela 
mínima de recomposição, Área 
média restante por ciclo e Área 
total restante para subsidiar o 

georreferenciamento..

Módulo de PRA – Etapa de Recomposição



Finalizar etapa de 
recomposição

Módulo de PRA – Etapa de Recomposição



Etapa de 
Compensação

Módulo de PRA – Etapa de Compensação



Área total de RL a 
compensar

Cadastrar 
alternativa(s) de 

compensação

Módulo de PRA – Etapa de Compensação



Módulo de PRA – Etapa de Compensação

Escolha da(s) alternativa(s) de 
compensação, conforme  previsto 
na Lei 12651/12 ( Código Florestal)



Cadastramento em imóvel de mesma titularidade ou de terceiros

Indicação da área a 
ser compensada com 

a alternativa 
escolhida e do 

número de CAR com 
excedente de 

vegetação

Módulo de PRA – Etapa de Compensação



Área de RL a compensar 
restante

Alternativas de 
compensação 
cadastradas

Finalizar etapa de 
compensação

Módulo de PRA – Etapa de Compensação



Etapa de Sanções 
Administrativas

Módulo de PRA – Etapa de Sanções Administrativas



Módulo de PRA – Etapa de Sanções Administrativas

Preenchimento com 
as informações sobre 

a(s) sanção(ões) 
administrativa(s)



Módulo de PRA – Etapa de Sanções Administrativas

Georreferenciamento 
da área ou ponto 

referente à sanção 
administrativa



Módulo de PRA – Etapa de Sanções Administrativas

Finalizar etapa de Sanções 
Administrativas 



Finalizar Proposta 
Simplificada de 
Adesão ao PRA

Módulo de PRA – Finalização da Proposta de PRA



Resumo da Proposta 
Simplificada de Adesão ao 

PRA

Módulo de PRA – Finalização da Proposta de PRA



Download do:
✓ arquivo .PRA → para envio na 

Central do 
Proprietário/Possuidor

✓ Proposta Simplificada para 

Adesão ao PRA

Módulo de PRA – Finalização da Proposta de PRA



Proposta Simplificada PRA

Informações do Imóvel e  
Domínio

Informações/Orientações  
gerais sobre a Proposta



Mapa de localização das 
áreas consolidadas a 

recompor em APP, RL e AUR

Proposta Simplificada PRA



Cronogramas de 
recomposição

Proposta Simplificada PRA



Proposta Simplificada PRA

Compensações 
cadastradas

Cadastramento em imóvel de mesma titularidade ou de terceiros



Central do Proprietário/Possuidor
Aba Regularidade Ambiental

Baixar Minuta de TC













Ambiente de PRA
Conclusão da adesão ao PRA e contagem de prazo para execução da proposta de regularização

Órgão estadual competente
(online)

Módulo de Monitoramento



Módulo de Monitoramento - Termo de Compromisso

Acesso à Ficha da Proposta de 
Adesão ao PRA do imóvel



Ficha do PRA 
com as 

informações do 
arquivo .PRA

Módulo de Monitoramento - Termo de Compromisso



Módulo de Monitoramento - Termo de Compromisso

Edição e download da minuta do 
Termo de Compromisso, 

anexação da proposta detalhada 
de recomposição e outros 

documentos

Upload do Termo de 
Compromisso assinado, histórico 
de TCs e contagem de prazo para 

execução da proposta

Este ambiente possibilita a solicitação e anexação de projeto (PRAD, 
PRADA) específico para o imóvel; quando pertinente



Módulo de Monitoramento - Termo de Compromisso

Registro da data de 
assinatura do TC (para 
contagem do prazo de 

execução da proposta) e 
envio  do TC ao SICAR



Monitoramento

✓ Da execução dos compromissos de 
regularização ambiental do imóvel 
rural, assumidos no TC nos prazos 

estabelecidos; e
✓ Do cumprimento das metas nacionais 

de recuperação da vegetação nativa 
(NDC Brasileira)

O que vem depois?



Cotas de Reserva Ambiental



Instrumentos do PRA
(Dec. 7830/12, art. 9º; Dec. 8235/14, Art. 5º)

Cadastro Ambiental 
Rural - CAR

Termo de compromisso 
- TC

Proposta Simplificada
de Adesão ao PRA

Cotas de Reserva 
Ambiental - CRA

CRA como instrumento do PRA

= $



Onde podem ser criadas CRAs?

Possibilidade de 
instituição de 

CRA

Podem ser criadas CRAs em 

áreas de (Lei 12.651/2012, art. 44):

✓ Servidão Florestal;

✓ Reserva Particular do 
Patrimônio Natural (RPPN);

✓ Reserva Legal instituída 
voluntariamente sobre a 

vegetação que exceder os 
percentuais legais;

✓ Unidade de Conservação de 
domínio público que ainda não 

tenha sido desapropriada.

RESERVA 
LEGAL RESERVA 

LEGAL
(EXCEDENTE)



As áreas de vegetação vinculadas à CRA conservam e melhoram os ecossitemas,
gerando serviços ambientais. As finalidades de emissão da CRA incluem:

Finalidades da CRA

Finalidades da CRA Finalidades da CRA

Compensação de Reserva Legal Regulação do clima

Sequestro, conservação, manutenção, aumento 
do estoque, e diminuição do fluxo de carbono

Valorização cultural e do conhecimento 
tradicional ecossistêmico

Conservação da biodiversidade Conservação e o melhoramento do solo

Conservação das águas e dos serviços hídricos Conservação da beleza cênica natural

Manutenção de Reserva Legal nos imóveis de até 
4 módulos fiscais



A emissão da CRA será feita mediante requerimento do proprietário atendidos os
seguintes requisitos:

• inclusão do imóvel no CAR, comprovada pelo Recibo de Inscrição do SICAR

• indicação georreferenciada da área vinculada ao título

• apresentação de:

- certidão atualizada da matrícula do imóvel

- certidão negativa de débitos do ITR

- documentação referente à servidão ambiental ou RPPN (conforme o caso)

- documentação de identificação do proprietário rural (p. física ou jurídica)

• emissão de laudo comprobatório da CRA pelo órgão estadual competente

Requisitos para emissão da CRA



Não poderão solicitar a emissão da CRA os imóveis que:

• possuem áreas sobrepostas com outros imóveis rurais

• possuem áreas sobrepostas com projetos de assentamento da reforma agrária

• possuem áreas sobrepostas com Terras Indígenas

• possuem apenas áreas de posse

• com CAR cancelado

• sem excedente de remanescente de vegetação nativa para fins do
cumprimento da Reserva Legal do imóvel rural estabelecido no Art 12

Restrições para emissão da CRA



Fluxo de emissão da CRA



Bases legais que vinculam a Emissão da CRA pelo SICAR/SFB:

Art 45 A CRA será emitida pelo órgão competente do Sisnama em favor de proprietário de imóvel incluído 
no CAR que mantenha área nas condições previstas no art. 44.
§ 1o ...
§ 2o Aprovada a proposta, o órgão referido no caput emitirá a CRA correspondente, identificando:
I - o número da CRA no sistema único de controle;
II - o nome do proprietário rural da área vinculada ao título;
III - a dimensão e a localização exata da área vinculada ao título, com memorial descritivo contendo pelo 
menos um ponto de amarração georreferenciado;
IV - o bioma correspondente à área vinculada ao título;
V - a classificação da área em uma das condições previstas no art. 46.
§ 3o O vínculo de área à CRA será averbado na matrícula do respectivo imóvel no registro de imóveis 
competente.
§ 4o O órgão federal referido no caput pode delegar ao órgão estadual competente atribuições para 
emissão, cancelamento e transferência da CRA, assegurada a implementação de sistema único de controle.

Módulo de CRA - solicitação de emissão de cota no SICAR Federal  



Fluxo de solicitação da CRA



Fluxo de análise da CRA



Módulo de CRA 
Solicitação de emissão de cota no SICAR Federal 



122

Módulo de CRA 
Passo 1 – Na Central do Proprietário/Possuidor, acessar a aba CRA

Aba CRA 
disponível para 
IRs na situação 

Ativo



123

Módulo de CRA 
Passo 2 – Na aba CRA da Central, acessar Módulo de CRA

Módulo de CRA indisponível para 
IRs:

✓ cadastrados como posse;

✓ de PCT e AST;

✓ em condição diferente de 
“Analisado sem Pendência”

✓ que possuem sobreposição 
com Terras Indígenas;

✓ que possuem sobreposição 
com UC de domínio público;

✓ que não possuem excedente 
de Remanescentes de 
Vegetação Nativa (exceção: 
IRs menores que 4 MF);



124

Módulo de CRA 
Etapas da solicitação



125

Módulo de CRA 
Passo 3 – No Módulo de CRA, etapa Solicitação de Documentos - Proprietário, preencher os 

campos obrigatórios e realizar upload de documentos

Texto informativo sobre a 
CRA e Perguntas Frequentes

O proprietário deve apresentar 
proposta acompanhada de (Lei 

12651/2012, Art. 45, §1º)

✓ cédula de identidade do 
proprietário, quando se 

tratar de pessoa física (inc. 
II);

✓ ato de designação de 
responsável, quando se 
tratar de pessoa jurídica 

(inc. III)



126

Módulo de CRA 
Passo 3 – No Módulo de CRA, etapa Solicitação de Documentos - Imóvel, preencher os campos 

obrigatórios e realizar upload de documentos

O proprietário deve apresentar 
proposta acompanhada de (Lei 

12651/2012, Art. 45, §1º):

✓ certidão atualizada da 
matrícula do imóvel 

expedida pelo registro de 
imóveis competente (inc. I);

✓ certidão negativa de débitos 
do Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Rural 
– ITR (inc. IV)

Documentos da Servidão 
Ambiental e RPPN também são 

solicitados para fins 
comprobatórios
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Módulo de CRA 
Passo 4 – No Módulo de CRA, etapa Vetorização de Matrícula/Posse, georreferenciar as 

matrículas e posses

O proprietário deve apresentar 
proposta acompanhada de (Lei 

12651/2012, Art. 45, §1º):

✓ memorial descritivo do 
imóvel (...) contendo pelo 

menos um ponto de 
amarração georreferenciado

relativo ao perímetro do 
imóvel (...) (inc. V)

O sistema resgata (do CAR) o 
perímetro do imóvel e as 
informações de área das 

matrículas e posses;
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Módulo de CRA 
Passo 4 – No Módulo de CRA, etapa Vetorização de Matrícula/Posse – informações de apoio

✓ O sistema exibe camadas 
de informações espaciais 

declaradas/geradas no 
CAR
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Módulo de CRA 
Passo 5 – No Módulo de CRA, etapa Regime de Proteção, georreferenciar as áreas de RPPN, 

Servidão Ambiental e Reserva Legal

O proprietário deve apresentar 
proposta acompanhada de (Lei 

12651/2012, Art. 45, §1º):

✓ memorial descritivo do 
imóvel (...) contendo (...) e 

um ponto de amarração 
georreferenciado relativo à 

Reserva Legal (inc. V)
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Módulo de CRA 
Passo 6 – No Módulo de CRA, etapa Vetorizar CRA, georreferenciar as áreas que serão objeto 

de solicitação de emissão de cotas

O proprietário deve apresentar 
proposta acompanhada de (Lei 

12651/2012, Art. 45, §1º):

✓ (...) indicação da área a ser 
vinculada ao título (...) (inc. V)

O sistema separa as áreas 
georreferenciadas por regime de 

proteção
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Módulo de CRA 
Passo 7 – No Módulo de CRA, etapa Vetorizar CRA, selecionar os atributos das áreas que serão 

objeto de solicitação de emissão de cotas
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Módulo de CRA 
Passo 8 – No Módulo de CRA, etapa Resumo, checar as informações declaradas

PROPOSTA DE SOLICITAÇÃO DE COTA DE 
RESERVA AMBIENTAL – CRA

Resumo das informações declaradas, 
incluindo as previstas no Art. 45, §2º, que 
são obrigatórias para emissão das cotas 

pelo órgão competente:

I - o número da CRA no sistema único de 
controle;

II - o nome do proprietário rural da área 
vinculada ao título;

III - a dimensão e a localização exata da área 
vinculada ao título, com memorial descritivo 

contendo pelo menos um ponto de amarração 
georreferenciado;

IV - o bioma correspondente à área vinculada ao 
título;

V - a classificação da área em uma das condições 
previstas no art. 46.



Módulo de CRA 
Algoritmo de composição de cota por grade



SIMULAÇÃO
ALGORITMO DE 

COMPOSIÇÃO 
POR GRADE

Passo 1: realiza o 

gradeamento sobre a 

área solicitada.



0,1 0,4 0,5 0,7 0,2

0,3 1,0 1,0 1,0 0,5

0,4 1,0 1,0 1,0 0,4

0,4 0,9 1,0 1,0 0,1

0,2 0,5 0,3

Passo 2: realiza a 

quantificação das 

áreas passíveis 

para composição 

de cota por grade.

SIMULAÇÃO
ALGORITMO DE 

COMPOSIÇÃO 
POR GRADE



0,1 0,4 0,5 0,7 0,3

0,3 0,5

0,4 0,4

0,4 0,1

0,2 0,5 0,3

1,0 1,0 1,0

1,0 1,0 1,0

0,9 1,0 1,0

COTA COMPOSIÇÃO GRADE

#1 2B

#2 3B

#3 4B

#4 2C

#5 3C

#6 4C

#7 3D

#8 4D

Passo 3: classifica as 

cotas através das áreas 

de grades cheias. 

SIMULAÇÃO
ALGORITMO DE 

COMPOSIÇÃO 
POR GRADE



0,1 0,4 0,5 0,7 0,3

0,3 #1 #2 #3 0,5

0,4 #4 #5 #6 0,4

0,4 0,9 #7 #8 0,1

0,2 0,5 0,3

COTA COMPOSIÇÃO GRADE

#1 2B

#2 3B

#3 4B

#4 2C

#5 3C

#6 4C

#7 3D

#8 4D

#9 1A + 2A + 3A

#10 4A + 5A 

#11 5B + 5C + 5D

#12 4E  + 3E + 2E

#13 2D + 1D (0,1)

#14 1D (0,3) + 1C + 1B
Passo 4: classifica 

as cotas através da 

composição de 

áreas parciais.

SIMULAÇÃO
ALGORITMO DE 

COMPOSIÇÃO 
POR GRADE



#9 #9 #9 #10 #10

#14 #1 #2 #3 #11

#14 #4 #5 #6 #11

#13 e #14 #13 #7 #8 #11

#12 #12 #12

COTA COMPOSIÇÃO GRADE

#1 2B

#2 3B

#3 4B

#4 2C

#5 3C

#6 4C

#7 3D

#8 4D

#9 1A + 2A + 3A

#10 4A + 5A 

#11 5B + 5C + 5D

#12 4E  + 3E + 2E

#13 2D + 1D (0,1)

#14 1D (0,3) + 1C + 1B
Resultado: a área gerou 14 cotas, 

sendo 8 por grades cheias

e 6 por grades compostas.

SIMULAÇÃO
ALGORITMO DE 

COMPOSIÇÃO 
POR GRADE



Monitoramento de Cotas



SIMULAÇÃO
MONITORAMENTO 

POR GRADE

2017 2018



SIMULAÇÃO
MONITORAMENTO 

POR GRADE

2017 2018



SIMULAÇÃO
MONITORAMENTO 

POR GRADE

2017 2018



SIMULAÇÃO
MONITORAMENTO 

POR GRADE

2017 2018



SIMULAÇÃO
MONITORAMENTO 

POR GRADE

2017 2018



SIMULAÇÃO
MONITORAMENTO 

POR GRADE

2017 2018
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SICAR – Banco de Dados e Tecnologia



Dados de 28 de agosto de 2018

www.car.gov.br/publico

SICAR – Banco de Dados e Tecnologia



As tecnologias Open Source são utilizadas 

em todo o contexto do SICAR, desde 

o desenvolvimento, armazenamento 

dos dados e tecnologias de infraestrutura.

SICAR – Banco de Dados e Tecnologia



• IDEs (Ferramentas utilizadas para codificar o sistema 
pelos desenvolvedores)

Open Source 
DESENVOLVIMENTO



• Todos desenvolvedores utilizam o Linux como Sistema 
Operacional

• Vantagens:

‣ Amplo suporte da comunidade de desenvolvedores;

‣ Diversas ferramentas open source para desenvolvimento 
disponíveis.

Open Source 
DESENVOLVIMENTO



• Criação de ambientes de desenvolvimento (facilitadores para 
criação de ambientes de desenvolvimento agilizam tarefas que 
gastam muito tempo para preparar os computadores dos 
desenvolvedores para iniciar o desenvolvimento).

Open Source 
DESENVOLVIMENTO



• Linguagens de Programação

Scala

Open Source 
DESENVOLVIMENTO



• Frameworks (conjuntos de ferramentas prontas que agilizam a 
criação e estruturação do Software). Alguns exemplos utilizados 
no SICAR:

Para lógica de sites, na linguagem Javascript

Para lógica de servidor, utilizado no Módulo de Cadastro Offline, na linguagem Javascript

Para lógica de servidor, utilizado nos sistemas online, na linguagem de Programação Java / Scala

Open Source 
DESENVOLVIMENTO



• Armazenam os dados da Aplicação

Open Source
BANCO DE DADOS

(Sistemas online)

(Sistemas de Relatórios)

(Módulo de Cadastro Offline)



• Sistema operacional que hospeda o sistema:

Open Source 
INFRAESTRUTURA

• Armazenamento e gerenciamento do código fonte da 
aplicação:

• Gerenciamento das Atividades das Equipes:



• Chat de conversas das equipes:

• Monitoramento de erros:

• Atomic host (docker registry): Gerenciamento de Containers 
Docker para aplicações, no qual facilita gerenciamento das 
aplicações nos servidores.

Open Source 
INFRAESTRUTURA



• Servidor Web, Proxy Reverso, Cache, Balanceamento de Carga, 
entre outros:

• Servidor Web:

Open Source 
INFRAESTRUTURA



Open Source 
BIBLIOTECAS

‣Visualização, desenho, controles e diversas aplicações
envolvendo mapas nos sites

‣Criação de Aplicações Desktop usando tecnologias Web 

‣Biblioteca em Java para Geoprocessamento

‣Biblioteca em Javascript para Geoprocessamento

‣Biblioteca em Java para trabalhar com Shapefiles e utilitários
Geo

‣Projeção de Geometrias e utilitários em Java / Javascript

‣pacote de Ícones

‣Ícones, componentes e estilos

‣Utilitários em javascript para lidar com datas

JTS

JSTS



Free software ou 
Free Version apoio

GESTÃO



Repositório da documentação do SICAR
Acesso: https://gitcar.florestal.gov.br/users/sign_in

https://gitcar.florestal.gov.br/users/sign_in


Projetos



Contribuições PARA 
COMUNIDADE

Repositório Lemaf/UFLA

https://github.com/Lemaf

‣Ishp: Leitura e manipulação de shapefiles para NodeJS

‣Idbf: Leitura e manipulação de arquivos DBF para NodeJS

‣spray-json-jts: Suporte a GeoJSON à ferramenta Spray JSON 

‣TMSMap: Renderizar mapas usando layers TMS (por exemplo as 
imagens do CAR).

‣JTSXYSplit: Realizar operações de split vertical e horizontal em
Geometrias

‣Postgresql-zlib: Compactação de dados no PostgreSQL

‣Car-mask: Máscara do CAR em Javascript



Até 4 MF: 91% imóveis 27% área

4 a 15MF: 7% imóveis 19% área

Maior que 15MF: 2% imóveis 52% área

Dados SICAR – Total Brasil em 30/10/2018

Para o PRA e recomposição da 

vegetação nativa em imóveis rurais...

De QUEM estamos falando?

















Integração de informações
• Inventário Florestal Nacional e Concessões Florestais

• Diagnóstico socioeconômico de florestas, valorização e uso de produtos florestais

• Marcação de árvores porta sementes

• Cadastro Ambiental Rural
• Informações georreferenciadas de nascentes em imóveis rurais de todo o País

• Mapeamento da cobertura de vegetação nativa

• Cadastro Nacional de Florestas Públicas
• Banco de dados georreferenciado de todas as florestas públicas e respectivas 

destinações de uso



Mapeamento de Iniciativas



Plantadores de Rios - Aplicativo



O “Padrinho/Madrinha” define o raio de atuação onde ele quer 
encontrar APPs Hídricas com potencial de recuperação, seleciona a 

nascente e manifesta seu interesse em apoiar.

P L AN T A DORE S DE R IO S

Educação infantil Atividades comunitárias

Quem está trabalhando?       www.car.gov.br/apoiadores

Quero ajudar a nascente!      www.car.gov.br/nascentes

ADOTAR NASCENTE

Atividades Atuais

Quer ajuda? Sim

Plantio de mudas

Limpezaemanutenção

Aguardando Análise

Instalaçãodecercas

Padrinhos Atuais

Quem são eles?

8

www.car.gov.br/padrinhos

Plantadores de Rios - Aplicativo

http://www.car.gov.br/apoiadores
http://www.car.gov.br/nascentes
http://www.car.gov.br/padrinhos
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Você recebeu uma manifestação de interesse de um padrinho 

para a sua nascente.

ACEITARRECUSAR

Em seguida, o proprietário/posseiro declarante do CAR recebe 
uma mensagem informando sobre a intenção do/a 

“Padrinho/Madrinha” e ele/ela aceita ou não o apoio para a 
recuperação das áreas em sua propriedade.

Plantadores de Rios - Aplicativo



Plantadores de Rios - Aplicativo



Termo de 
privacidade e 

segurança

Termos de Uso

Termo de compromisso
Termo de aceitação do 
Proprietário/Possuidor

ASSINE AQUI

Relacionamentos entre usuários
Compartilhamento

das Ações





Janaína Rocha
Janaina.rocha@florestal.gov.br

gecaf@florestal.gov.br
sicar@florestal.gov.br

www.florestal.gov.br

(61)2028-7237

OBRIGADA!


