
 

NOME 

UNIDADE  

RESPONSÁVEL 

CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR  

Sebrae/ES - UAIS 

Vanessa Gusmão Silva 

1. TEMA Sustentabilidade  

2. SUBTEMA CAR - Gestão da Sustentabilidade 

3. CATEGORIA DE SERVIÇO “Acesso a Serviços de Terceiros” 

4. TIPO DE SERVIÇO / 

INSTRUMENTO 
“Acesso a Serviço Tecnológico” / Consultoria Tecnológica 

5. MODALIDADE Ambos 

6. PÚBLICO ALVO MEI, ME, EPP, Produtor Rural, Artesão 

7. SETOR INDICADO AGRONEGÓCIOS 

8. MACROSEGMENTO  

09. DESCRIÇÃO 

OBJETIVO: 

Atender a legislação vigente, que tem o Cadastro como obrigatório para todas as 

propriedades ou posses rurais, independente da situação de suas terras: com ou sem 

matrícula, registros de imóveis, ou transcrições. 

ETAPAS DO ATENDIMENTO: 

1. Visita Técnica para obtenção dos dados do empreendimento; 

2. Efetuar, exclusivamente por meio eletrônico, cadastro no Sistema de Cadastro 

Ambiental Rural. Deve conter: 

2.1. Dados cadastrais do proprietário, do responsável técnico (ART) e do imóvel 

rural; 

2.2. Projeto geográfico através de levantamento por meio de Sistema de 

Posicionamento Global (GPS) e/ou por fotointerpretação; 

2.3. Outras informações que se fizerem necessárias. 

3. Elaboração do relatório final. 

ENTREGAS: 

Relatório Final em via física e digital (caso o cliente possua e-mail) apresentando as etapas 

de desenvolvimento dos trabalhos, contendo registro fotográfico, o protocolo de 

requerimento preenchido e assinado pelo técnico responsável e pelo proprietário do 

imóvel, o croqui da propriedade, ART e orientações para o cliente, caso o sistema indique 

pendências. 

10. ARGUMENTO DE 

VENDA 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Regularidade Ambiental com a obtenção do CAR em atendimento a legislação. 

PRÉ-REQUISITOS PARA O CLIENTE: 
1. Possuir a documentação exigida pelo IDAF; 
2. Imóvel estar enquadrado em área rural e estar com o ITR/CCIR em dia. 

11. ESTRUTURA E 

MATERIAIS NECESSÁRIOS 
 

12. PREÇO MÁXIMO Conforme Tabela de Preços Sebraetec 

13. RESPONSABILIDADE 

DA EMPRESA 

DEMANDANTE 

1. Arcar com o pagamento de eventuais taxas cobradas pelos órgãos responsáveis para 
fins de cadastro (exceto ART, que é de responsabilidade da PST); 

2. Participar da reunião de alinhamento do trabalho e demais reuniões previamente 
marcadas conforme cronograma; 

3. Acompanhar o prestador de serviços ou disponibilizar 1 (um) funcionário para 
acompanhar o consultor quando em visita aos espaços físicos da 
propriedade/empresa; 

4. Fornecer as informações estratégicas e técnicas necessárias ao prestador de serviço 
para o desenvolvimento do trabalho; 
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5. Aprovar o Documento Final; 
6. Responder a pesquisa realizada pelo Sebrae; 
7. Reportar ao Sebrae qualquer problema encontrado durante o atendimento. 

14. RESPONSABILIDADE 

DA PRESTADORA DE 

SERVIÇOS 

Conforme contrato de prestação de serviços. 

15. PERFIL DESEJADO DA 

PRESTADORA DE SERVIÇO 
Profissional da área ambiental (florestal, ambiental, agronomia e afins) legalmente 
habilitados nos seus respectivos Conselhos de Classe. 

16. PRÉ DIAGNÓSTICO  

17. OBSERVAÇÕES 

1. O pagamento da ART é de responsabilidade da empresa prestadora do serviço, bem 

como a elaboração do projeto geográfico (caso o cliente não possua); 

2. A estrutura básica padrão do projeto geográfico é a seguinte: Formato do arquivo: 

shapefile (.shp), Dimensão: 2D, Sistema de coordenadas: SIRGAS 2000 – UTM 24 Sul; 

3. O serviço não inclui a execução do Programa de Regularização Ambiental – PRA, sendo 

o cliente único responsável pelo seu cumprimento, caso seja exigido posteriormente pelo 

IDAF; 

4. O valor do serviço dependerá do tamanho da propriedade, sendo os seguintes: 
Faixa 01 - até 25 hectares 
Faixa 02 - de 25,01 a 50 hectares 
Faixa 03 - de 50,01 a 70 hectares 
Faixa 04 - de 70,01 a 100 hectares 
Faixa 05 - de 100,01 a 120 hectares 
Faixa 06 - de 120,01 a 145 hectares 

 

 


