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O estado de São Paulo em números
BrasilBrasil

São São 
PauloPaulo

•248.208,8 Km²  (12º nacional)

•15 meso-regiões 

•63 micro-regiões

•645 municípios  

•42,1 milhões de habitantes (20,5% nacional)

•PIB: US$ 0,7 Tri (33,1% do PIB nacional) 

•IDH: 0,783 (51º mundial)



O estado de São Paulo em números
Área do estado com vegetação nativa

  Área (ha) %
Área do Estado de São Paulo* 24.803.065,46 100

Área do Estado com vegetação 
nativa*

4.343.718,00 17,5

Em UCs públicas*
1.085.929,50 25% da área com vegetação 

nativa

Fora de UCs públicas*
3.257.788,50 75% da área com vegetação 

nativa

Fonte: Painel da Qualidade Ambiental (SMA, 2010)



O estado de São Paulo em números
Reserva Legal no estado 

Área (ha) %

Área rural do estado* 20.487.047 100

Área ideal de Reserva Legal 4.097.409 20

Área de RL averbada 409.841

Área de RL compromissada 64.368

Área de RL instituída 123.681

Total RL atual 597.890 2,92

Área de RL a ser instituída 3.499.519 17,08



Art. 29. É criado o Cadastro Ambiental Rural – CAR, no âmbito do Sistema Nacional 
de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, registro público eletrônico de 
âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de 
integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo 
base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e 
econômico e combate ao desmatamento.

Novidade: Caráter Geoespacial

Lei Federal 12.651/2012



• Inscrição será feita preferencialmente no órgão estadual ou municipal 
(art. 29, § 1º);

• Prazo de ano 1 (um) ano p/ inscrição do CAR, contado a partir de sua 
implantação, prorrogável por mais 1 (um) ano (art. 29, § 3º);

• Obrigatório o CAR p/ crédito agrícola (art. 78-A), para compensar RL fora 
da propriedade e para adesão ao Programa de Regularização Ambiental – 
PRA.

Lei Federal 12.651/2012



Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SICAR: sistema 
eletrônico de âmbito nacional destinado ao gerenciamento de 
informações ambientais dos imóveis rurais (art. 2º, inciso I, e 
art. 3º);

 Natureza declaratória do CAR – responsabilidade do 
declarante pelas informações e sua atualização (art. 6º);

Ato da Ministra do Meio Ambiente estabelecerá data de 
implantação e requisitos mínimos para o CAR.

Decreto Federal nº 7.830/2012



Estabelece normas gerais complementares aos Programas de 
Regularização Ambiental dos Estados e do Distrito Federal, 
de que trata o Decreto no 7.830, de 17 de outubro de 2012, 
institui o Programa Mais Ambiente Brasil, e dá outras 
providências.

Decreto Federal nº 5.235/2014
05Mai2014



Decreto Estadual nº 59.261, de 5 de junho de 2013:
• Institui o SiCAR-SP

• Objetivo: receber, gerenciar e integrar dados do CAR relativos aos
imóveis rurais localizados no Estado de São Paulo



•  Comprovar regularidade ambiental;

•  Segurança jurídica;

•  Suspensão de sanções;

•  Acesso a crédito;

•  Acesso aos programas de regularização 
ambiental;

•Acesso a autorizações e licenciamentos 
ambientais;

•  Planejamento do imóvel rural;

•  Manter ou conquistar certificações e 

mercado.

Produtores rurais

•  Conhecer situação dos remanescentes 
florestais;

•  Distinguir entre desmatamento legal e 
ilegal;

•  Facilitar monitoramento;

•  Apoiar o licenciamento;

•  Instrumento para o planejamento de 
políticas;

•  Melhorar a gestão ambiental no 
âmbito rural.

Órgãos ambientais



 Fornecer recursos geotecnológicos para permitir o acesso, de 
maneira ágil e fácil às informações necessárias para avaliação 
de impactos ambientais de grandes projetos, incluindo as 
informações geradas em processos pretéritos.

 Garantir o bom desempenho da atividade de licenciamento 
ambiental, possibilitando uma análise ambiental mais 
contextualizada e aprofundada, além de uma tomada de 
decisão mais ágil e tecnicamente bem embasada.



 Solução GEO para georeferenciar as informações trazidas nos 
processos de licenciamento.

 Solução de Workflow e Gerenciamento de Conteúdo que 
permitirá um arquivamento inteligente e busca ágil a todo tipo 
de informação 









  via web, 
  em estações de trabalho (para edição e geração de produtos 

específicos) 

  em Salas de Cenários dotadas de recursos tecnológicos:
 para consulta às informações espaciais e ao acervo de processos de 

licenciamento, 
 para apoio às reuniões de avaliações, discussões e tomadas de decisão. 







98 % 70 %

Licenças SW, 
pessoal técnico, 

servidores, 
storage, 

TEMPO!!
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Gestor do Grupo Setorial de TIC/SMA
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Email: mmungo@policiamilitar.sp.gov.br
Tel.: 11-3133-3471 
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Secretário do Meio Ambiente de SP - SMA



Secretaria do Meio Ambiente

Fundação Florestal

GOVERNO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO



O CAR em São Paulo

Acesso: www.ambiente.sp.gov.br/car



Propriedade 

Início do cadastro com dados básicos da propriedade e indicação da qualificação da pessoa que 
está cadastrando.



Domínio

a. Cadastro da(s) Matrícula(s), em caso de “Propriedade”, ou de documento de Posse, em caso 
de “Posse”.



Domínio

b. Cadastro do(s) Proprietário(s) ou Posseiro(s).

c. Cadastro do Representante Legal: se existir um Representante Legal, deve ser cadastrado 
(cadastro semelhante ao de Proprietário).
 
 d. Cadastro do Técnico Responsável: cadastrar se algum técnico estiver auxiliando o cadastro 
(cadastro semelhante ao de Proprietário).



Declarações
 
Se for o caso, as declarações pertinentes devem ser selecionadas nessa aba.



Mapa 

a. Módulo para inserção das informações espaciais.
 

Lista das áreas e acesso ao mapa.



Upload de arquivo

Desenho sobre a imagem

Mapa 

b. Desenho sobre a imagem ou upload de arquivo.



Anexos 

Nessa aba podem ser anexados documentos relevantes ao cadastro como fotos, por exemplo.



Resumo 
As informações cadastradas são apresentadas para conferência, bem como o desenho da 
propriedade.



Finalizar
 
Caso as informações estejam corretamente inseridas,  o envio do cadastro para análise do órgão 
ambiental deve ser feito nessa aba.
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