
A partir da análise dos dados 
geocodificados do Cadastro Ambiental 
Rural (CAR), a Embrapa Territorial 
conseguiu precisar a dimensão das 
áreas dedicadas à vegetação nativa 
dentro dos imóveis rurais no Brasil. Os 
resultados estão organizados por estados, 
regiões e pelo conjunto do país, na forma 
de tabelas, mapas e gráficos. Nas 
análises dos dados do Tocantins, chama 
a atenção o papel do mundo rural na 
preservação ambiental.  

A área do estado totaliza 27,8 milhões 
de hectares. Dados do CAR de abril de 
2019 mostram que 69.834 imóveis rurais 
ocupam 17,6 milhões de ha, ou 63,3% da 
área do estado.  

No mundo rural tocantinense, as áreas 
dedicadas à vegetação nativa somam 
9,9 milhões de ha. Essas porções 
de terra correspondem a 56,1% das 
propriedades rurais do Tocantins e a 
35,5% de todo território estadual.

A dimensão territorial das áreas destinadas 
à preservação da vegetação nativa pelos 

produtores rurais do Tocantins

www.embrapa.br/car
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Produtos e Serviços

Cadastro Ambiental Rural

GeoMatopiba

Macrologística 
Agropecuária Brasileira

Por sua vez, as áreas protegidas de 
Unidades de Conservação Integral (UCs) 
e de Terras Indígenas (TIs) ocupam 3,6 
milhões de ha, ou 13,2% do estado. As 
áreas destinadas à preservação dentro dos 
imóveis rurais corresponde a 2,7 vezes a 
área protegida em UCs e TIs. Somadas 
essas áreas, existem no Tocantins 13,5 
milhões de hectares destinados à proteção 
ou à preservação da vegetação nativa 
(48,7% do estado).

Acesse o endereço: www.embrapa.br/car 
e tenha mais informações sobre o nosso 
trabalho de análise dos dados do Cadastro 
Ambiental Rural. 

Contato
Avenida Soldado Passarinho 303 - 

Jardim Chapadão - Campinas-SP  

CEP 13070-115

Mais sobre a Embrapa

Telefone: (19) 3211-6200

Atendimento: 8h às 17h

Fale conosco: cnpm.spat@embrapa.br

www.embrapa.br/territorial


