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Conservação em Terras Privadas e 
Monitoramento  Ambiental de Imóveis Rurais 

O que o Cadastramento Ambiental Rural 
contribui para o controle e o monitoramento 

do Desmatamento na Amazônia



Estratégias da TNC em Terras 

Privadas

I.I.I.I. O  Cadastro Ambiental Rural  O  Cadastro Ambiental Rural  O  Cadastro Ambiental Rural  O  Cadastro Ambiental Rural  ---- CAR  como  uma CAR  como  uma CAR  como  uma CAR  como  uma ““““ferramenta ferramenta ferramenta ferramenta ““““ para para para para 
AdequaAdequaAdequaAdequaçççção Ambiental de imão Ambiental de imão Ambiental de imão Ambiental de imóóóóveis ao CF .veis ao CF .veis ao CF .veis ao CF .

II.II.II.II. O CAR como O CAR como O CAR como O CAR como ““““Unidade  de  Monitoramento  Ambiental Unidade  de  Monitoramento  Ambiental Unidade  de  Monitoramento  Ambiental Unidade  de  Monitoramento  Ambiental ““““ àààà nnnníííível de vel de vel de vel de 
ImImImImóóóóveis , unidade de Responsabilizaveis , unidade de Responsabilizaveis , unidade de Responsabilizaveis , unidade de Responsabilizaçççção/ Responsabilidade   e  de ão/ Responsabilidade   e  de ão/ Responsabilidade   e  de ão/ Responsabilidade   e  de 
GovernanGovernanGovernanGovernançççça Ambiental  a Ambiental  a Ambiental  a Ambiental  

III.    Apoio III.    Apoio III.    Apoio III.    Apoio àààà promopromopromopromoçççção  de  Paisagens Produtivas Sustentão  de  Paisagens Produtivas Sustentão  de  Paisagens Produtivas Sustentão  de  Paisagens Produtivas Sustentááááveis ( veis ( veis ( veis ( 
corredores  ecolcorredores  ecolcorredores  ecolcorredores  ecolóóóógicos )  gicos )  gicos )  gicos )  



Arranjos Institucionais  ,  Base 
Cartográfica e Cadastramento 

Ambiental Rural  

�imagens de alta resolução (≤ 5,0)

� Pacto sobre o Termo de Referência da  
Base cartográfica ( 1:25.000) com SEMA 
(s)  e se possível  com Órgãos de Terra 

�Correção radiométrica e geométrica das 
imagens (pontos geodésicos)

�Mapeamento atualizado do uso do solo

�Construção da Base nos temas 
Hidrografia , estradas e outros.

�Georreferenciamento e Cadastro 
Ambiental Rural por varredura

�Monitoramento estratégico na escala de 
propriedades rurais.



Base cartográfica para o Cadastro Ambiental Rural ( CAR) 



Relatórios Ambientais (CAR)



Início de Monitoramento   

STM– 2005 



Monitoramento  STM -

2006



Monitoramento STM  -

2007

OBS: 23 propriedades não mapeadas em 2007, devido ausência de cobertura Spot. 



Análise Temporal nos Imóveis 

Rurais  (2005 - 2007)



Comparação do Monitoramento nos Imóveis   com 
dados oficiais 



Monitoramento Monitoramento Monitoramento Monitoramento ---- MoratMoratMoratMoratóóóória da soja (Palsar + Landsat  )ria da soja (Palsar + Landsat  )ria da soja (Palsar + Landsat  )ria da soja (Palsar + Landsat  )



Monitoramento: MoratMonitoramento: MoratMonitoramento: MoratMonitoramento: Moratóóóória da soja (2008)ria da soja (2008)ria da soja (2008)ria da soja (2008)



Mosaico de propriedades rurais no SIMLAM
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São Félix do Xingu-
Área Total – 8.456.000 ha
Terra Indígena- 53.3%
UCs- 6%
Assentamentos/glebas e outras áreas 

cadastráveis - 40.7%
CAR – 1.282.343 ha ( cerca de 1.600 

Cadastros)



Marco Legal – Lista de Municípios prioritários 



Projetos no Brasil



Algumas LiAlgumas LiAlgumas LiAlgumas Liçççções ões ões ões 

A ausência de GovernanA ausência de GovernanA ausência de GovernanA ausência de Governançççça  Ambiental a  Ambiental a  Ambiental a  Ambiental éééé uma grande causa da ocupauma grande causa da ocupauma grande causa da ocupauma grande causa da ocupaçççção ão ão ão 
desordenada na Amazônia.desordenada na Amazônia.desordenada na Amazônia.desordenada na Amazônia.

O CAR pode dar nome aos O CAR pode dar nome aos O CAR pode dar nome aos O CAR pode dar nome aos ““““ BoisBoisBoisBois”””” e  potencializar Governane  potencializar Governane  potencializar Governane  potencializar Governançççça a a a 
Ambiental  e aAmbiental  e aAmbiental  e aAmbiental  e açççções  prões  prões  prões  próóóó----ativas de controle.ativas de controle.ativas de controle.ativas de controle.

Podemos unir metodologias para identificar desmatamentos dentro Podemos unir metodologias para identificar desmatamentos dentro Podemos unir metodologias para identificar desmatamentos dentro Podemos unir metodologias para identificar desmatamentos dentro e fora e fora e fora e fora 
de imde imde imde imóóóóveis rurais, identificando o legal e o ilegal  veis rurais, identificando o legal e o ilegal  veis rurais, identificando o legal e o ilegal  veis rurais, identificando o legal e o ilegal  

OBRIGADO !!


