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Legenda
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Glossário

AbrangÊncia (biomas)

reinserção

Biomas nos quais a ferramenta tem potencial ou

Reinserção de propriedades fornecedoras no

planos para operar, mas não necessariamente opera

mercado formal do TAC da Carne a partir da

atualmente.

restauração e monitoramento de áreas desmatadas
em plataformas voluntárias.

car
regularização ambiental
Criado pela Lei nº 12.651/2012, o Cadastro
Ambiental Rural – CAR é um registro público

Regularização ambiental da propriedade junto ao

eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos

órgão estadual competente por meio da adesão e

os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as

cumprimento do P rograma de Regularização

informações ambientais das propriedades e posses

Ambiental - P RA.

rurais, compondo base de dados para controle,
monitoramento, planejamento ambiental e
econômico e combate ao desmatamento. 


tipo de acesso

O banco de dados do CAR contém dados

D efinir se o acesso à ferramenta é de forma privada

geoespaciais sobre os limites das propriedades,

para usuários e demais partes interessadas

além de informações ambientais sobre a produção

cadastradas ou se o acesso ocorre livremente de

agrícola rural.

forma pública.

EM OPERAÇÃO (ESTADOS)

tipo de aplicação/interface

Estados nos quais a ferramenta já está

E xemplos :

necessariamente operando.
Aplicação Web - são aquelas que utilizam um
navegador como Mozilla Firefox , Internet E x plorer,
gta

Google C h rome, Microsoft Edge, S afari, entre
outros, como interface de acesso ao sistem

A Guia de Trânsito Animal (GTA) é o documento
oficial para transporte animal no Brasil e contém
informações essenciais sobre a rastreabilidade
(origem, destino, finalidade, espécie, vacinações,
entre outros).

Aplicação D es k top - programa que precisa estar
instalado no computador, independente de qual
seja sua funçã
A P I - Application P rogramming (interface de
programação de aplicativos) - um intermediário
de soft w are que permite que dois aplicativos

natureza dos dados

A fonte de acesso aos dados é de natureza pública
ou declaratória.

conversem entre si

