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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento corresponde ao Produto MANUAL DO USUÁRIO, elaborado          

nos termos do Contrato firmado em 28 de novembro de 2014, entre a Secretaria do               

Meio Ambiente de São Paulo (SMA) e a GEOAMBIENTE no âmbito do Projeto             

Evolução SiCAR/SP, tendo como objeto a Prestação de Serviços Técnicos          

Profissionais para o desenvolvimento e a adequação do Sistema de Cadastro           

Ambiental Rural do Estado de São Paulo - SiCAR/SP. 

 

  



2. FUNCIONALIDADES  
2.1. Cadastro 

As informações do cadastro do CAR foram agrupadas em uma aba denominada            

Cadastro Ambiental Rural, conforme a figura abaixo. 

 

Figura 1 – Aba Cadastro Ambiental Rural. 

 

Excluir Propriedades com status “Em Cadastramento” 

É permitida a exclusão de propriedades com o status “Em Cadastramento” que            

nunca estiveram inscritas. Ao exibir a lista de propriedades associadas ao usuário            

logado, o sistema verifica quais possuem o status “Em Cadastramento” e cria um             

ícone para que a propriedade possa ser excluída. Porém, antes de excluí-la, verifica             

o seu histórico de status. Se a propriedade já possuiu o status “Inscrito”, não permite               

a sua exclusão. Esta situação ocorre em propriedades que foram desmembradas.  

 



Figura 2 – Excluir Propriedade. 

  



Campo Área total da propriedade em 22 de julho de 2008 (ha) 

Foi incluído o campo Área total da propriedade em 22 de julho de 2008 (ha) na Aba                 

Propriedade para que os proprietários possam inserir está informação. O cadastro da            

propriedade não é finalizado se não for informado esta área. 

 

Figura 3 – Área total da propriedade em 22/07/2008. 



 

Figura 4 – Mensagem quando não é informada a Área total da propriedade em 22/07/2008. 

 

Propriedade em Espólio 

Foi incluída a opção Propriedade em Espólio na Aba Propriedade para que os             

proprietários possam inserir esta informação. Neste caso, é necessário informar no           

cadastro dos proprietários ou de representantes (Aba Domínio) qual é o           

inventariante. Somente uma pessoa poderá ser definida como inventariante. O          

cadastro de Propriedade em Espólio não é finalizado se não for informado quem é o               

inventariante. 



 

Figura 5 – Propriedade em Espólio. 

 



 

 

Figura 6 – Proprietário/Representante Inventariante. 

 



Caso o usuário tente cadastrar mais de um inventariante, a seguinte mensagem é             

apresentada. 

 
Figura 7 – Mensagem de Propriedade em Espólio. 

 

Caso o usuário tente finalizar o cadastro de Propriedade em Espólio sem ter             

informado quem é o inventariante, a seguinte mensagem é apresentada. 

 

 

Figura 8 – Mensagem de Propriedade em Espólio. 

 



Propriedade em Usufruto 

Foi incluída a opção Propriedade em Usufruto na Aba Propriedade para que os             

proprietários possam inserir esta informação. Neste caso, é necessário informar no           

cadastro dos proprietários (Aba Domínio) qual é o usufrutuário. O cadastro           

Propriedade em Usufruto não é finalizado se não for informado qual dos proprietários             

é o usufrutuário. 

 

Figura 9 – Propriedade em Usufruto. 

 



 

Figura 10 – Proprietário Usufrutuário. 

 

Caso o usuário tente finalizar o cadastro de Propriedade em Usufruto sem ter             

informado quem é o usufrutuário, a seguinte mensagem é apresentada. 



 

Figura 11 – Mensagem de Propriedade em Usufruto. 

 

Obrigatória à inserção de procuração para representante legal e um técnico com            
permissão de alteração 

Quando for cadastrado um representante legal e/ou um técnico com permissão de            

alteração é obrigatória à inserção de ao menos um documento do tipo “procuração”             

na aba “Anexos”. O cadastro da propriedade não é finalizado se não existir ao              

menos um anexo do tipo procuração. 



 

Figura 12 – Mensagem de procuração não informada. 

 

Adequação da Aba Anexos  

A lista de anexos foi adequada para conter Nome do Arquivo, Nome e CPF de quem                

inseriu, Tipo de anexo, Data da inserção e Tamanho (Kb). 

Não é possível alterar ou excluir anexos depois do CAR entrar em análise. Somente              

é possível anexar novos documentos. 



 

Figura 13 – Aba Anexos. 

 

Formas de Notificação de pendências 

O cadastro da forma de notificação sobre pendências é obrigatório. Portanto, o            

cadastro da propriedade não é finalizado se o interessado não informar como deseja             

ser notificado. 

O interessado pode optar por ser notificado no seu cadastro por e-mail ou por              

correspondência. Se optar por ser notificado por e-mail, a notificação será           

encaminhada para todos os e-mails dos proprietários e para o e-mail de            

representante/técnico com permissão de alteração. O sistema exibe todos estes          

e-mails.  



 

Figura 14 – Notificação por e-mail. 

 

Caso queira ser notificado por correspondência, são apresentados os endereços dos           

proprietários/posseiros e representantes inseridos no cadastro. O usuário deve         

escolher apenas um dos endereços dos proprietários e pode escolher mais um            

endereço de representante, caso exista no cadastro.  



 

Figura 15 – Notificação por correspondência. 

 

É possível também adicionar um novo endereço e o nome do destinatário. 

 

Figura 16 – Novo endereço de notificação. 
  



 

Figura 17 – Mensagem quando a forma de notificação não é informada 

 

Autodeclaração 

É permitida a comprovação de posse no próprio sistema por meio de            

autodeclaração. O texto é pré-definido e é preenchido com o nome do posseiro. Se o               

usuário logado for o posseiro, é permitido salvar a autodeclaração.  

A autodeclaração não estará visível enquanto não for cadastro um posseiro. 



 

Figura 18 – Autodeclaração de posseiro. 

 

Se o usuário logado tiver permissão para alteração, mas não for o posseiro, não              

poderá alterar a autodeclaração. 

 

Figura 19 – Autodeclaração não sendo o posseiro. 

 



Adequação nas permissões  

Todos os proprietários e posseiros possuem todas as permissões, ou seja, podem            

consultar e alterar. Portanto, foi retirado o item permissões do cadastro de            

proprietários e posseiros. 

 

Figura 20 – Cadastro de proprietário. 

 

Todo representante legal ou técnico que pode alterar o cadastro automaticamente           

também poderá consultá-lo. Portanto, a opção “Pode Consultar” foi removida se o            

usuário escolher a opção “Pode Alterar”. 



 

 

Figura 21 – Permissões de cadastro. 

 

Foi retirada a permissão “Responsável pelo Cadastro”. Para isto, foi considerado que            

todo proprietário, posseiro, representante legal ou técnico com permissão para          

alteração são responsáveis pelo cadastro. Na exclusão de um destes responsáveis,           

é verificado se há outros com permissão para alteração associados à propriedade.            

Caso não exista, não é permitida a exclusão. 



 

Figura 22 – Mensagem exibida na remoção de pessoa. 

 

Cadastro de Matrículas 

No cadastro de matrículas são aceitos apenas números para os campos Nº de             

Matrícula e Cartório. A caixa de seleção de Comarca foi alterada para disponibilizar             

uma lista de comarcas ao invés de uma lista de municípios.  

 



 

Figura 23 – Nova Matrícula. 

 

Para que os dados de Comarca, Cartório e Nº de matrícula (campos textos) não              

fossem perdidos, foram criados novos campos numéricos para estas informações          

nos novos cadastros. Porém, se o proprietário/posseiro solicitar alteração no          

cadastro, será obrigado a preencher as informações nos campos numéricos e não            

conseguirá finalizar o cadastro se não o fizer. 



 

Figura 24 – Mensagem quando a matrícula não é preenchida adequadamente. 

 

Cadastro de Transcrições 

Além da matrícula, é possível adicionar Transcrições. Foi criado um campo texto            

com no máximo 100 caracteres para que seja possível informar a transcrição. 

Portanto, na aba de Matrículas é possível adicionar Transcrições e Matrículas. 



 

 

Figura 25 – Nova Transcrição. 

 

Dados obrigatórios dos Popups sem informação default 

Na aba Mapa, as informações dos popups não aparecem com informação default e             

todas as informações são obrigatórias, com exceção da vinculação de CAR nas            

geometrias de Servidão Ambiental e de RL de Compensação.  

Se o usuário desenhar uma nova geometria e não informar os atributos obrigatórios,             

ao clicar em Sair do Mapa, Próximo ou Anterior, a seguinte mensagem é exibida.  



 

Figura 26 – Mensagem se os atributos de uma nova geometria não forem preenchidos 

 

Figura 27 – Popup Corpo d’água. 

 

Figura 28 – Popup Rio com mais de 3 metros. 

 

Figura 29 – Popup Outras APPs. 

 

 



 

Figura 30 – Popup RL. 

 

Figura 31 – RL Compensação. 

 

Figura 32 – Servidão Ambiental. 



 

Figura 33 – Popup Uso Consolidado. 

 

 

Figura 34 – O cadastro não é finalizado se os atributos obrigatórios não forem preenchidos. 

 

2.2. Mapa 

Identificação 

A identificação de camadas sem atributos foi alterada para apresentar o nome da             

camada e o valor da área quando a geometria for polígono ou comprimento quando              

for linha. 



 

Figura 35 – Identificação de camadas sem atributos. 

 

Medir distância e áreas 

Foram criadas ferramentas para cálculo de distâncias em metros e quilômetros e            

áreas em hectares e quilômetros quadrados. 



 

 

Figura 36 – Medir distância e área. 

 

Calculo de áreas nas camadas que não são recortadas 

Nos corpos d’água (rios e nascentes) e demais camadas que não são recortadas, o              

cálculo da área é feito apenas com as informações inseridas dentro da propriedade. 



 

Figura 37 – Área de fora da propriedade desconsiderada no cálculo da área. 

 

Para as feições linhas ou pontos não são exibidos valores de área. 

 

Figura 38 – Não exibição de áreas para linhas e pontos. 



 

Download de informações espaciais 

É permitido ao interessado o download dos dados geográficos inseridos nos           

formatos Shapefile e KML. 

 

Figura 39 – Download. 

 

Exibição de RL vizinhas na delimitação de RL 

No momento de propor as áreas de Reservas Legais são exibidas as áreas de              

Reservas Legais propostas ou instituídas de propriedades vizinhas que estejam a           

5km do limite da propriedade. 



 

Figura 40 – RL Vizinhas. 

 

Servidão Ambiental 

No caso de Compensação de Reserva Legal por meio de Servidão Ambiental, ao             

desenhar a área de Servidão Ambiental, as seguintes informações são obrigatórias: 

● A Servidão Ambiental aqui desenhada já está legalmente instituída? 

● Vigência: Perpétuo ou Temporário? 

● Reserva Legal em Condomínio? 



 

Figura 41 – Compensação em Servidão Ambiental. 

 

Clicando em Vincular CAR deve-se informar o número de cada CAR e sua respectiva              

área em hectares vinculados a área de servidão. Se a Reserva Legal for em              

condomínio é possível vincular mais do que um CAR. Caso contrário, somente um             

CAR poderá ser vinculado e possuirá a área total de servidão delimitada.  

 



 

Figura 42 – Vincula CAR. 

 

Quando for em condomínio, é controlado o máximo de 100% da área. Se for              

informada uma área maior, a seguinte mensagem é exibida. 

 

Figura 43 – Vincula CAR. 

 

Se a área de Servidão Ambiental desenhada gerar um MultiPolygon, é necessário            

salvar os atributos antes de informar o CAR vinculado. 

 



 

Figura 44 – Vincula CAR. 

 

Para confirmar a vinculação do CAR é necessário clicar em Salvar Atributos. Se isto              

não for feito, a vinculação como qualquer outra alteração será perdida. 

 

Compensar em Reserva Legal 

No caso de Compensação em Reserva Legal, ao desenhar a área de Reserva Legal              

de Compensação, as seguintes informações são obrigatórias: 

● A Reserva Legal de Compensação aqui desenhada já está legalmente          

instituída? 

● Reserva Legal em Condomínio? 

 

Figura 45 – Compensação em Reserva Legal. 

 



Clicando em Vincular CAR deve-se informar o número de cada CAR e sua respectiva              

área em hectares vinculados a área de Reserva Legal. Se a Reserva Legal for em               

condomínio é possível vincular mais do que um CAR. Caso contrário, somente um             

CAR poderá ser vinculado e possuirá a área total delimitada. 

 

 

Figura 46 – Vincular CAR. 

 

Quando for em condomínio, é controlado o máximo de 100% da área. Se for              

informada uma área maior, a seguinte mensagem é exibida. 



 

Figura 47 – Vincula CAR. 

 

Para as reservas legais não instituídas, é necessário que um dos números de CAR              

inseridos seja de um dos donos da propriedade. Caso não seja, a seguinte             

mensagem é exibida. 

 

Figura 48 – Vincula CAR. 

 

Se a área de RL de compensação desenhada gerar um MultiPolygon, é necessário             

salvar os atributos antes de informar o CAR vinculado. 

 



 

Figura 49 – Vincula CAR. 

 

Para confirmar a vinculação do CAR é necessário clicar em Salvar Atributos. Se isto              

não for feito, a vinculação como qualquer outra alteração será perdida. 

 

2.3. Upload 

Download de modelo de arquivo espacial de Uso Consolidado 

A partir da aba Mapa é possível baixar o arquivo modelo de Uso Consolidado no               

formato Shapefile para realizar upload do dado espacial. Quando o modelo não for             

utilizado para o upload, o sistema exigirá o preenchimento dos campos obrigatórios            

através do popup. 

 

Figura 50 – Protótipo para baixar arquivo espacial. 

 



O nome do arquivo Shapefile modelo é UsoConsolidado. Este arquivo foi criado com             

sistema de coordenadas geográficas e datum WGS_1984 e possui o seguinte campo            

obrigatório: 

o tipoUso (campo do tipo texto com 20 length). 

Foi criado um arquivo leia-me.txt que é baixado junto com o moledo Shapefile. Este              

arquivo contém as seguintes informações: 

Como preencher o campo tipoUso: 

Quando for: 

o Cultura agrícola perene, preencher somente como AgroPerene; 

o Cultura agrícola semi-perene ou anual, preencher somente como        

AgroAnual; 

o Horticultura, preencher como Horticultura; 

o Pasto, preencher como Pasto; 

o Ecoturismo ou Turismo Rural, preencher somente como Turismo; 

o Agrofloresta, preencher como Agrofloresta; 

o Edificação, preencher como Edificacao; 

o Outra, preencher como Outra. 

 

Mensagens de Erro de importação 

Foram feitas alterações de mensagens de erro na importação de Shapefiles.  

1. Mensagem de erro apresentada quando são desenhados dois polígonos na          

camada propriedade: 



 

O texto foi alterado para: 

“O limite da propriedade deve ser representado por apenas um polígono.           

Manteve-se apenas o polígono de maior área”. 

2. Mensagem de erro apresentada quando o arquivo de shape importado possui           

mais de uma geometria: 

 

O texto foi alterado para: 

“O limite da propriedade deve ser representado por apenas um polígono.           

Consulte as orientações para upload disponíveis no manual passo a passo –            

www.ambiente.sp.gov.br/sicar/passo-a-passo, corrija seu arquivo e tente      

novamente.” 

3. Mensagem de erro apresentada quando se tenta excluir o limite da           

propriedade e existem outras feições já desenhadas: 

 

O texto foi alterado para: 

“O limite da propriedade só poderá ser excluído quando não existirem outras            

feições desenhadas. Consulte as orientações disponíveis no manual passo a          

passo – www.ambiente.sp.gov.br/sicar/passo-a-passo, 4ª aba do cadastro:       

Mapa.” 

http://www.ambiente.sp.gov.br/sicar/passo-a-passo
http://www.ambiente.sp.gov.br/sicar/passo-a-passo


4. Mensagem de erro apresentada quando a pasta foi compactada de forma           

incorreta: 

 

O texto foi alterado para: 

“A pasta foi compactada (zipada ) de forma incorreta. Consulte as orientações           

para upload disponíveis no manual passo a passo –         

www.ambiente.sp.gov.br/sicar/passo-a-passo.” 

5. Mensagem de erro apresentada quando o shape está em PolygonZ ou           

PolylineZ: 

 

O texto foi alterado para: 

“O arquivo carregado está em PolygonZ ou PolylineZ, formatos não          

adequados. Consulte as orientações para upload disponíveis no manual         

passo a passo – www.ambiente.sp.gov.br/sicar/passo-a-passo.” 

6. Mensagem de erro apresentada quando o sistema de coordenadas está          

incorreto: 

 

O texto foi alterado para: 

“O arquivo não está no sistema de coordenadas adequado. Consulte as           

orientações para upload disponíveis no manual passo a passo –          

www.ambiente.sp.gov.br/sicar/passo-a-passo.” 

http://www.ambiente.sp.gov.br/sicar/passo-a-passo
http://www.ambiente.sp.gov.br/sicar/passo-a-passo
http://www.ambiente.sp.gov.br/sicar/passo-a-passo


7. Mensagem de erro apresentada quando algum rio carregado no shape não           

gera APP dentro da propriedade: 

 

O texto foi alterado para: 

“No shapefile existem rios fora da propriedade e que não geram APP dentro             

da propriedade. Esses rios foram desconsiderados. Caso seu shapefile         

possua muitas geometrias, pode ser necessário dividi-las em mais de um           

arquivo. Consulte as orientações para upload disponíveis no manual passo a           

passo – www.ambiente.sp.gov.br/sicar/passo-a-passo.” 

8. Mensagem de erro apresentada quando se tenta apagar alguma camada que           

tem outras feições dependentes já desenhadas: 

 

 

 

O texto foi alterado para: 

“Existem feições já desenhadas na camada que está tentando apagar. Você           

deve excluir essas feições antes de apagar essa camada. Consulte as           

http://www.ambiente.sp.gov.br/sicar/passo-a-passo


orientações disponíveis no manual passo a passo, 4ª aba do cadastro:           

Mapa.” 

9. Mensagem de erro apresentada quando o uso consolidado é desenhado fora           

das camadas APP, RL e declividade entre 25º e 45º: 

 

O texto foi alterado para: 

“A camada Uso consolidado só pode ser desenhada sobre APP, Reserva           

Legal e Declividade entre 25º e 45º. O sistema desconsiderou o que foi             

informado fora dessas camadas.” 

10. Mensagem de erro apresentada quando o polígono da propriedade foi          

carregado fora do limite do município informado na primeira aba do cadastro: 

 

O texto foi alterado para: 

“O polígono da propriedade não está inserido no limite do município           

informado no cadastro. Caso verifique problemas em relação aos limites          

municipais, envie um e-mail para car@ambiente.sp.com.br relatando o fato.” 

11. Mensagem de erro apresentada quando o polígono da propriedade foi          

desenhado fora do limite do município informado na primeira aba do cadastro: 

 

O texto foi alterado para: 

mailto:car@ambiente.sp.com.br


“O limite da propriedade deve, pelo menos, interceptar o município informado           

no início do cadastro. Caso verifique problemas em relação aos limites           

municipais, envie um e-mail para car@ambiente.sp.com.br relatando o fato.” 

12. Mensagem de erro apresentada quando o sistema não consegue definir o           

erro do arquivo: 

“O Shapefile Propriedade.shp possuía falhas não passíveis de correção         

automática durante a validação.” 

Nos casos de erros não previstos, a mensagem padrão foi alterada para: 

"O arquivo não apresenta os requisitos necessários para a correta          

importação. Consulte as orientações para upload disponíveis no manual         

passo a passo – www.ambiente.sp.gov.br/sicar/passo-a-passo”. 

 

2.4. Status 

Alteração de status 

Todos os status das propriedades são armazenados. Desta forma, é possível           

identificar se uma propriedade com status “Em Cadastramento” pode ser excluída ou            

não, pois se possuir um histórico de status (propriedade desmembrada), não poderá            

ser excluída. 

Os seguintes status do cadastramento estão disponíveis no CAR: 

● Em Cadastramento: permaneceu como está no sistema atualmente; 

● Inscrito: permaneceu como está no sistema atualmente; 

● Em Análise: permaneceu como está no sistema atualmente; 

● Em Alteração (alteração solicitada pelo usuário após a inscrição): 

o Antes da análise dos dados do CAR pode alterar todos dados; 

o Após a análise: 

mailto:car@ambiente.sp.com.br
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▪ Pode inserir número do CAR atrelado à Reserva Legal de          

Compensação ou Servidão. Após análise, o CAR já atrelado         

não pode ser alterado; 

▪ Aba domínio; 

▪ Pode inserir anexos. 

● Aguarda alteração/complementação de informações: 

o Quando o técnico colocar este status, deve indicar em quais abas o            

declarante poderá alterar. 

● Aprovado: 

o Caso seja feita alteração posteriormente, só a aba “Domínio” pode ser           

alterada. 

● Aprovado com dispensa de Reserva Legal 

o Caso seja feita alteração posteriormente, só a aba “Domínio” pode ser           

alterada. 

● Inválido: 

o Nenhuma alteração pode ser realizada. 

● Cancelado: 

o Nenhuma alteração pode ser realizada. 

 

2.5. Resumo 

Adequação da aba resumo 

A aba Resumo foi adequada conforme layout do documento Resumo_layout.docx          

fornecido pela SMA. 

A aba Resumo foi adequada conforme layout do documento Resumo_layout.docx da           

seguinte forma: 



● Citar o título dos documentos anexados pelo interessado, bem como a data            

da inclusão; 

● Citar a área da propriedade em 22/07/2008; 

● Citar todas as matrículas inseridas no CAR (somente em caso de           

propriedade); 

● Inserir as frases constantes no recibo de acordo com a IN 02/2014 do MMA; 

● Inserir informação sobre Reserva Legal de Compensação ou Servidão         

Ambiental atrelada àquele CAR localizada em outra propriedade, contendo as          

informações mínimas da mesma (área, números do CAR do outro imóvel           

rural) - de acordo com as novas regras p/ Compensação e Servidão            

Ambiental; 

● Retirar “Data de emissão” do início, deixar só no final; 

● Acrescentar “Data de Inscrição”; 

● Acrescentar data do último status; 

● Tabela de áreas conforme a nova proposta; 

● Campo “Adequação Ambiental”; 

● Retirar tipo de domínio; 

● Alterar “Número do CAR” para “Número SiCAR-SP”; 

● Acrescentar “Número SiCAR-Federal”. 

 

2.6. Finalização do CAR 

Caso o interessado já tenha calculado os passivos na aba Adequação Ambiental,            

toda vez que, após ter solicitado alteração do CAR, finalizar o CAR serão             

recalculados os passivos.  

 



2.7. Adequação Ambiental Rural 

Foi criada a aba Adequação Ambiental no SiCAR/SP para que o           

proprietário/posseiro possa declarar informações adicionais, solicitar revisão de        

termos, propor RL e aderir ao PRA. Esta aba é habilitada após a finalização do               

cadastro no CAR. O usuário terá dois anos para aderir ou não ao PRA. 

 

Figura 51 – Aba Adequação Ambiental. 

 

O interessado somente poderá acessar esta aba quando finalizar todas as           

pendências no cadastro do CAR. Caso existam pendências no cadastro, a seguinte            

mensagem é exibida ao se clicar na aba Adequação Ambiental.  

 

Figura 52 – Pendências no cadastro do CAR. 

 

Como o processo de adequação ambiental dos imóveis rurais ainda depende de            

regulamentação, foi criado a classe “Controlas as abas da Adequação Ambiental” e            

dentro desta classe o dicionário “Habilitar abas da Adequação Ambiental? ” para            

controlar a visibilidade das abas da adequação, com exceção das abas           

Compromissos Anteriores e Revisão de Termos que sempre estarão visíveis. 



 

 

Figura 53 – Classe para controlar a visibilidade das abas de adequação. 

 

Para esconder as abas, altere a descrição do item para “Não”. Para exibi-las altere              

para “Sim”. 

 

Figura 54 – Dicionário para controlar a visibilidade das abas de adequação. 

 

Compromissos Anteriores 

Na aba Compromissos Anteriores dentro da aba de Adequação Ambiental, é           

permitido ao proprietário/posseiro declarar a existência ou não das seguintes          

informações: AIAs, Compromissos com o órgão ambiental estadual ou com órgão           

externo e decisões judiciais. 

Não será permitido finalizar a adequação ambiental se o interessado não informar se             

há ou não compromissos anteriores na propriedade.  



 

Figura 55 – Problemas na finalização da adequação ambiental. 

 

2.7.1.1. Declarar Autos de Infração – AIA na propriedade 

Foi criada a aba Auto de Infração dentro da aba Compromissos Anteriores para o              

interessado informar a existência ou não de infrações em sua propriedade. 

 

Figura 56 – aba AIA. 

 



Caso informe que existe infração, não será permitido finalizar a adequação se não             

for cadastrado os dados da infração. 

 

Figura 57 – Finalização sem informar AIA. 

 

Para adicionar a infração ambiental, o interessado seleciona a opção sim da            

pergunta se há Auto de Infração e clica em Adicionar. 

 



Figura 58 – Adicionar AIA. 

O interessado deve selecionar o órgão que lavrou o AIA, o número e o ano do                

processo, e clicar em Confirmar. Caso sejam encontrados dados no SIGAM           

referentes a estas informações, serão exibidos em uma tabela. 

 

Figura 59 – Confirmar dados do AIA. 

 

Se os dados estiverem corretos, o interessado deve clicar em Selecionar para que a              

data da infração seja copiada para o respectivo campo. A linha selecionada ficará             

destacada (fundo amarelo) para demonstrar que foi selecionada.  



 

Figura 60 – Selecionar AIA encontrado. 

 

Em seguida, deve informar o tipo e a área autuada e clicar em Salvar. Se os dados                 

não estiverem corretos ou estivem incompletos ou não forem encontrados, o próprio            

interessado deve digitar os dados da infração e clicar em Salvar. 



 

 

Figura 61 – Salvar AIA. 

 

Para excluir os dados da infração, o interessado deve clicar em Excluir.  



Para editar os dados, o interessado deve clicar em Alterar. Em seguida, edita os              

dados e clica em salvar. O botão Confirmar aparece somente na primeira vez que as               

informações são cadastradas. 

 

Figura 62 – Editar AIA. 

Não é permitido salvar a infração sem informar o órgão que lavrou o AIA, o número,                

ano, tipo e data da Infração. 

 

Figura 63 – Campos obrigatórios do AIA. 



 

Os tipos de infrações e os órgãos que emitem os AIAs estão definidos no Dicionário               

do CAR. 

 

 

Figura 64 – Dicionário AIA. 

 

2.7.1.2. Declarar Compromisso com Órgão Ambiental 

Foi criada a aba Órgão Ambiental dentro da aba Compromissos Anteriores para o             

interessado informar a existência ou não de compromissos com o órgão ambiental            

em sua propriedade. 



 

Figura 65 – aba Órgão Ambiental. 

 

Caso informe que existe compromisso, não será permitido finalizar a adequação se            

não for cadastrado os dados do compromisso. 

 

Figura 66 – Finalização sem informar compromisso. 

 



Para adicionar o compromisso, o interessado seleciona a opção sim da pergunta se             

há compromissos e clica em Adicionar. 

 

Figura 67 – Adicionar Compromisso. 

 

O interessado deve selecionar o tipo e informar o número e o ano do termo, e clicar                 

em Confirmar. Caso o termo não seja encontrado, a seguinte mensagem será            

exibida. 

 

Figura 68 – Termo não encontrado. 



 

Caso sejam encontrados dados no SIGAM referentes a estas informações, serão           

exibidos em uma tabela.  

 

Figura 69 – Confirmar dados do compromisso. 

 

Caso o tipo do termo seja TRPRL e não exista RL instituída desenhada, o sistema               

exibirá uma mensagem ao interessado para retornar ao cadastro para desenhar a            

RL. 



 

Figura 70 – Ausência de RL Instituída. 

 

Se os dados estiverem corretos, o interessado deve clicar em Selecionar para que o              

número do processo, a data da assinatura, a área e o prazo para cumprimento sejam               

copiados para os respectivos campos. A linha selecionada ficará destacada (fundo           

amarelo) para demonstrar que foi selecionada.  

 

Figura 71 – Selecionar compromisso encontrado. 



 

Quando o interessado clicar em Selecionar também será exibida a mensagem para            

avisá-lo que o número e o ano do processo da RL Instituída serão substituídos pelos               

informados no cadastro do compromisso quando clicar salvar. Os dados somente           

serão alterados se o interessado clicar em Selecionar. Nas demais situações, o            

número e o ano do processo da RL Instituída não serão substituídos. 

 

Figura 72 – Cópia do nº e ano do processo para a RL. 

 

Em seguida, o interessado deve informar o motivo da assinatura do termo, anexar o              

arquivo do termo, desenhar a área (quando não for TRPRL) e clicar em Salvar.  

Se o tipo do termo for TRPRL, o interessado deve copiar o polígono de RL instituída                

para o compromisso clicando em Copiar Reserva Legal. Depois de copiar a Reserva             

Legal deverá finalizar o cadastro (não será mais possível clicar em Retornar). 

 

Figura 73 – Copiar RL. 

 

Se os dados não estiverem corretos ou estiverem incompletos ou se não forem             

encontrados, o próprio interessado deve digitar os dados do compromisso e clicar            

em Salvar. 



 

 

Figura 74 – Salvar compromisso. 



 

Os polígonos de todos os compromissos poderão ser visualizados na aba Mapa da             

Adequação. 

Para excluir os dados do compromisso, o interessado deve clicar em Excluir.  

Para editar os dados, o interessado deve clicar em Alterar. Em seguida, edita os              

dados com exceção do tipo de termo e clica em salvar. O botão Confirmar aparece               

somente na primeira vez que as informações são cadastradas.  

 

Figura 75 – Editar compromisso. 

 

Será possível adicionar somente um compromisso do tipo TRPRL. Caso o usuário            

tente escolher este tipo de termo novamente, a seguinte mensagem será exibida. 



 

Figura 76 – Mensagem quando um TRPRL já foi cadastrado. 

 

Não é permitido salvar o compromisso sem informar o tipo, o número, o ano e o                

prazo para cumprimento do termo, o número do processo, o motivo e a data da               

assinatura, a área e o arquivo. Quando o tipo for TAC ou TCRA também é               

necessário desenhar a área no mapa e quando for TRPRL também é necessário             

copiar a RL Instituída. 

 

Figura 77 – Campos obrigatórios do compromisso. 



 

Os tipos de termos e as motivações das assinaturas estão definidos no Dicionário do              

CAR. 

 

 

Figura 78 – Dicionário órgão ambiental. 

 

2.7.1.3. Declarar Compromisso com Órgão Externo 

Foi criada a aba Órgão Externo dentro da aba Compromissos Anteriores para o             

interessado informar a existência ou não de compromissos com órgãos externos em            

sua propriedade. 



 

Figura 79 – aba Órgão Externo. 

 

Caso informe que há compromisso, não será permitido finalizar a adequação se não             

for cadastrado os dados do compromisso. 

 

Figura 80 – Finalização sem informar compromisso. 

 



Para adicionar o compromisso, o interessado seleciona a opção sim da pergunta se             

há compromissos e clica em Adicionar. 

 

Figura 81 – Adicionar Compromisso. 

 

O interessado deve informar o tipo de obrigação, o órgão externo, o prazo para              

cumprimento do termo, anexar o arquivo do termo, desenhar a área se desejar e              

clicar em Salvar. 



 

 

Figura 82 – Salvar Compromisso. 

 



Os polígonos de todos os compromissos poderão ser visualizados na aba Mapa da             

Adequação. 

Para excluir os dados do compromisso, o interessado deve clicar em Excluir.  

Para editar os dados, o interessado deve clicar em Alterar. Em seguida, edita os              

dados e clica em salvar. 

Não é permitido salvar o compromisso sem informar o tipo de obrigação, o órgão              

externo, o prazo para cumprimento do termo e o arquivo do termo. 

 

Figura 83 – Campos obrigatórios do compromisso. 

 

Os nomes dos órgãos externos e os tipos de obrigações estão definidos no             

Dicionário do CAR. 

 



 

Figura 84 – Dicionário órgãos externos. 

 

2.7.1.4. Declarar Decisão Judicial 

Foi criada a aba Decisão Judicial dentro da aba Compromissos Anteriores para o             

interessado informar a existência ou não de compromissos com órgãos externos em            

sua propriedade. 

 

Figura 85 – Aba Decisão Judicial. 

 

Caso informe que existe decisão judicial, não será permitido finalizar a adequação se             

não for cadastrado os dados da decisão. 



 

Figura 86 – Finalização sem informar decisão judicial. 

 

Para adicionar a decisão, o interessado seleciona a opção sim da pergunta se há              

decisões judiciais e clica em Adicionar. 

 

Figura 87 – Adicionar decisão judicial. 

 



O interessado deve informar o tipo de obrigação, anexar o arquivo do termo,             

desenhar a área se desejar e clicar em Salvar. 

 

 

Figura 88 – Salvar decisão judicial. 

 



Os polígonos de todos as decisões poderão ser visualizados na aba Mapa da             

Adequação. 

Para excluir os dados da decisão, o interessado deve clicar em Excluir.  

Para editar os dados, o interessado deve clicar em Alterar. Em seguida, edita os              

dados e clica em salvar. 

Não é permitido salvar a decisão judicial sem informar o tipo de obrigação e o               

arquivo do termo. 

 

Figura 89 – Campos obrigatórios da decisão judicial. 

 

Os tipos de obrigações estão definidos no Dicionário do CAR. 

 

Figura 90 – Dicionário órgão externo/decisão judicial. 
 

 



Rever Termos 

Na aba Revisão de Termos, o interessado pode solicitar a revisão de termos             

firmados anteriormente. O sistema apresenta a lista de termos firmados com o órgão             

ambiental para que o interessado informe os que deseja solicitar revisão.  

 

Figura 91 – Aba Revisão de Termos. 

 

Para solicitar a revisão, o interessado clicar em Solicitar Revisão para abrir o Mapa.  

 



Figura 92 – Mapa para solicitar a revisão 

 

Na revisão de TRPRL, a RL inserida como proposta no cadastro é copiada para a               

camada Proposta de Revisão de Compromissos. 

 

 

Figura 93 – Cópia da RL proposta para a proposta de revisão 

 



Se não existir, a proposta de revisão de TRPRL desenhada na camada Proposta de              

Revisão de Compromissos é replicada para a camada Reserva Legal como           

proposta. 

 

 

 

Figura 94 – Cópia da proposta de revisão para a RL proposta 



 

 

Figura 95 – Campo Solicitada a Revisão é alterado para Sim 

 

Os polígonos de todas as propostas de revisões poderão ser visualizados na aba             

Mapa da Adequação. 

 

PRA 

Na aba PRA dentro da aba Adequação ambiental, o sistema permite ao interessado             

informar se deseja ou não aderir ao PRA.  

 

Figura 96 – Aba PRA 

 



Não será permitido acessar as abas Reserva Legal, Mapa da Adequação e finalizar             

a adequação ambiental se o interessado não informar se deseja ou não aderir ao              

PRA. Ao tentar acessar estas abas sem informar se deseja ou não aderir ao PRA               

receberá a seguinte mensagem. 

 

Figura 97 – Acesso negado as abas sem informar se deseja aderir ou não ao PRA 

 

Ao aderir ao PRA, é necessário informar os proprietários ou representantes legais            

habilitados para a assinatura do TCPRA. Em seguida, o interessado deve clicar em             

Calcular os passivos para salvar os dados cadastrados sobre a adesão ou não ao              

PRA. 

 

Figura 98 – Cálculo dos Passivos 

 



Não será permitido aderir ao PRA sem informar os proprietários ou representantes            

legais habilitados para a assinatura do TCPRA. 

 

Figura 99 – Calcular os passivos sem informar o proprietário/representante legal 

 

São exibidos nesta aba os cálculos da APP de recomposição obrigatória com e sem              

adesão ao PRA e a RL exigida. 

Para que qualquer alteração feita nesta aba seja salva, o interessado deve clicar no              

botão Calcular os passivos. 

 

2.7.1.5. Calculo dos passivos 

Os cálculos dos passivos são gerados após o usuário informar se deseja ou não              

aderir ao PRA e clicar em Calcular os passivos. 

Os cálculos da APP com vegetação nativa e da APP sem vegetação nativa são              

realizados da mesma forma para os interessados que aderirem ou não ao PRA. O              

cálculo da APP a ser recuperada em área de uso consolidado variará de acordo com               

a adesão ou não do proprietário ao PRA. 

A figura a seguir apresenta as regras para cálculo de área de recomposição             

obrigatória em APP. 



 

Figura 100 – Regras de Área de recomposição obrigatória em APP 

 

Para realizar os cálculos é criada a camada APP total que pode ser consultada na               

aba Mapa da Adequação. 

Após finalizar os cálculos das APPs a recuperar em uso consolidado, é feita a união               

com a APP sem vegetação nativa para compor a camada APP de recomposição             

obrigatória que é exibida na aba Mapa da Adequação. O valor também é exibido na               

aba PRA. Neste momento também são calculadas as áreas em hectares de RL com              

e sem vegetação nativa. 

 



Reserva Legal 

Foi criada a aba Reserva Legal para permitir ao interessado propor a sua área de RL                

e informar área de RL referente ao artigo 68. 

 

Figura 101 – Aba Reserva Legal 

 

2.7.1.6. Reserva Legal – Art. 68 

Foi criada a aba Reserva Legal – Art. 68 dentro da aba Reserva Legal para permitir                

ao interessado informar áreas desmatadas antes de 1934 e/ou áreas delimitadas           

para preservação na propriedade (após 1934). 

 

Figura 102 – Aba Reserva Legal – Art. 68 

 



O interessado somente terá acesso a esta aba se aderir ao PRA. Caso clique nesta               

aba sem ter aderido ao PRA receberá a seguinte mensagem. 

 

Figura 103 – acesso negado a Aba Reserva Legal – Art. 68 

 

Áreas desmatadas antes de 1934 

Para desenhar a área desmatada antes de 1934, o interessado deve selecionar a             

opção “Declaro que possuo documento que comprova a existência do imóvel rural e             

o desmatamento de matas da propriedade anteriormente a 23 de janeiro de 1934,             

conforme inciso I do Artigo 27 da Lei Estadual 15.684/2015”. Desta forma, serão             

habilitadas as opções para Anexar Arquivo e Desenhar área desmatada. Após           

anexar o arquivo e desenhar a área, o interessado deverá clicar em Salvar. 

 



 

Figura 104 – Área desmantada antes de 1934 

 

Á área de RL exigida será a área da propriedade menos a área desenhada, no limite                

de 20% da área da propriedade. O interessado deverá desenhar a área de RL para               

que seja calculado se a área de RL possui vegetação nativa remanescente ou não. 

A RL exigida é atualizada na aba PRA e na Propor Reserva Legal. 

 

Áreas delimitadas para preservação na propriedade (após 1934) 

Para desenhar a área delimitada para preservação na propriedade (após 1934), o            

interessado deve selecionar a opção “Declaro que possuo documento emitido pelo           

órgão ambiental competente indicando a área a ser conservada na propriedade,           

conforme previsto no Decreto Federal n° 23.793/1934 ou Lei Federal 4.771/1965,           

conforme incisos II e III do Artigo 27 da Lei Estadual 15.684/2015”. Desta forma,              

serão habilitadas as opções para Anexar Arquivo e Desenhar área delimitada para            



preservação. Após anexar o arquivo e desenhar a área, o interessado deverá clicar             

em Salvar. 

 

Figura 105 – Área para preservação na propriedade (após 1934). 

 

A área de RL exigida será igual a área desenhada, no limite de 20% da área da                 

propriedade. A área desenhada será copiada para a camada de RL proposta para             

que seja calculado se a área de RL possui vegetação nativa remanescente ou não. 

A RL exigida é atualizada na aba PRA e na Propor Reserva Legal. 

Caso as duas áreas sejam desenhadas, o cálculo da RL exigida levará em conta              

somente a área delimitada para preservação na propriedade (após 1934). 

 

2.7.1.7. Propor Reserva Legal 

Foi criada a aba Propor Reserva Legal dentro da aba Reserva Legal para permitir ao               

interessado informar como deseja propor a instituição de RL. 

O cálculo da RL exigida é realizado na seguinte sequência: 



1) Se existir área delimitada para preservação na propriedade (após 1934), a RL            

exigida será determinada por este valor no limite de 20% da área da             

propriedade; 

2) Se existir área desmatada antes de 1934, a RL exigida será determinada pela             

área da propriedade menos a área desenhada, no limite de 20% da área da              

propriedade; 

3) Se a propriedade possuir até 4 módulos fiscais, a RL exigida será igual a área               

de vegetação nativa existente, no limite de 20% da área da propriedade; 

4) A RL exigida será igual a 20% da área da propriedade. 

 

Figura 106 – Propor RL. 

 

Não será permitido finalizar a adequação ambiental se o interessado não informar            

como deseja propor sua RL.  



 

Figura 107 – Mensagem se não for proposta a RL. 

 

O sistema apresenta o total da área de RL exigida em hectares e o déficit em                

hectares. Inicialmente o déficit é igual à RL exigida. Porém, conforme o usuário for              

informando suas áreas propostas de RL, o sistema diminui de seu déficit.  

O usuário terá três opções para propor a RL: 

● Fragmentos de vegetação na propriedade (sistema exibe automaticamente a         

RL com vegetação nativa);  

● Recomposição na propriedade (sistema exibe automaticamente a RL sem         

vegetação nativa); 

● Compensação: 

o Servidão Ambiental (cadastrado por outro proprietário, sistema exibe o         

nº CAR e a área); 



o Compensação em outro imóvel de mesma titularidade (cadastrado        

pelo proprietário em outro imóvel, sistema exibe o nº CAR e a área); 

o Doação em UC (interessado informa a área hectares). 

O usuário terá três opções para propor a RL: 

I. Áreas localizadas nas Unidades de Conservação instituídas pelo        

Estado de São Paulo.  

a) Necessário anexar documento com a proposta da UC. 

II. Áreas de Unidades de Conservação localizadas no Estado de         

São Paulo, instituídas por outros entes federativos.  

a) Necessário anexar documento com a proposta da UC; 

b) Necessário anexar documento com a declaração da Fundação        

Florestal sobre indisponibilidade de áreas.  

III. Áreas de unidades de conservação localizadas fora do Estado de          

São Paulo.  

a) Necessário anexar documento com a proposta da UC; 

b) Necessário anexar documento com a declaração da Fundação        

Florestal sobre indisponibilidade de áreas; 

c) Necessário anexar documento comprovando a indisponibilidade      

de áreas pendentes de regularização em UCs localizadas no         

Estado de São Paulo, instituídas por outros entes federativos. 

 

Mapa da Adequação 

Foi criada uma aba denominada “Mapa da Adequação” semelhante à aba “Mapa”            

existente. Nesta aba, o interessado pode visualizar as áreas de APP e de Reserva              

Legal geradas automaticamente pelo sistema, além de poder desenhar a Reserva           

Legal e as áreas de intervenção de baixo impacto em APP. O interessado também              

pode realizar download destas informações no formato Shapefile e KML. 



 

Figura 108 – Aba Mapa de Adequação 

 

2.7.1.8. Intervenções de baixo impacto em APP 

O sistema permite desenhar ou importar áreas de intervenções de baixo impacto em             

APP, declarando qual é a intervenção, a partir da aba Mapa da Adequação. Estas              

áreas deverão sobrepor somente as APPs. Conforme descrito na tabela abaixo,           

algumas áreas deverão ser desconsideradas da área de recomposição obrigatória,          

outras não. 

Atividade eventual ou de baixo impacto 
Deverá ser desconsiderada da área de 

recomposição obrigatória? 

Acessos a travessias SIM 

Obtenção de água SIM 

Acesso para manejo agroflorestal sustentável SIM 

Captação de água e efluentes SIM 

Trilhas para ecoturismo SIM 

Rampa ou ancoradouro SIM 

Moradia de populações tradicionais SIM 

Pesquisa científica NÃO 

Coleta NÃO 

Plantio NÃO 



Manejo florestal sustentável NÃO 

Para desenhar a intervenção de baixo impacto em APP, o interessado deve clicar             

em Desenhar ao lado do nome da camada na aba Mapa da Adequação. 

Se for cerca, o interessado deve clicar no ícone para desenhar Linha. A linha deverá               

sobrepor às APPs. 

 

Figura 109 – Desenhar intervenção de baixo impacto em APP - linha 

 

Para desenhar qualquer outro tipo de intervenção, o interessado deve clicar no ícone             

para desenhar Polígono. O polígono deverá sobrepor às APPs. 



 

Figura 110 – Desenhar intervenção de baixo impacto em APP - polígono 

Após finalizar o desenho serão recalculados os passivos. 

 

Finalizar Adequação Ambiental 

Foi criada a aba Finalizar dentro da aba Adequação Ambiental. Nesta aba é             

apresentado um resumo e foram criados os botões Verificar Problemas na           

Adequação e Finalizar a Adequação. Estes botões verificam se o usuário: 

● Na aba Compromissos Anteriores, declarou se há ou não: AIA,          

Compromissos com o órgão ambiental e Compromissos com órgão externo; 

● Na aba PRA, aderiu ou não ao PRA; 

● Na aba Reserva Legal, o seu déficit de RL está igual a zero. 

Após finalizar a adequação, os erros serão listados, se existirem. Caso não existam,             

o status da adequação poderá ser alterado para: 

● “Iniciada – com adesão ao PRA”; 

● “Iniciada – sem adesão ao PRA”. 



 

Figura 111 – Mensagem de problemas na finalização da Adequação Ambiental 

 

Termo de Compromisso do PRA (TCPRA) 

A aba Termo de adesão ao PRA dentro da aba Adequação Ambiental permite ao              

interessado:  

● Gerar o TCPRA;  

● Anexar o TCPRA. 



 

Figura 112 – Aba Termo de Adesão ao PRA 

 

Se o status de adequação ambiental atualizado pelo técnico da SMA por meio do              

SARE/PRADA for aprovado, o interessado poderá gerar o TCPRA clicando em Gerar            

TCPRA. 



 



Figura 113 – Exemplo de Termo de Adesão ao PRA 

 

Após firmado o acordo, o interessado poderá anexar o TCPRA clicando em            

Adicionar. 

 

 

Figura 114 – Anexar Termo de Adesão ao PRA 

 

2.8. Solicitação de alteração do Cadastro ou da Adequação Ambiental 

Ao solicitar a alteração do cadastro do CAR, o sistema informa ao usuário que caso               

já tenha proposta de Adequação Ambiental e o CAR ainda não passou por análise,              

será necessário finalizar a proposta de adequação novamente. 



 

Figura 115 – Solicitar alteração do cadastro 

 

Ao solicitar a alteração da adequação, o sistema informa ao interessado que o prazo              

para a homologação do órgão ambiental é de 12 meses e começará a ser contado               

novamente a partir da nova finalização. 

 



 

Figura 116 – Solicitar alteração da adequação 

 

Os motivos das solicitações da adequação ambiental estão definidos no Dicionário           

do CAR. 

 

Figura 117 – Dicionário de motivos das solicitações da adequação ambiental. 

 

2.9. Desmembramento 

Quando o CAR estiver inscrito ou com status Aprovado ou Aprovado com dispensa             

de Reserva Legal, o proprietário poderá desmembrar esse CAR em dois ou mais             

cadastros, definindo os limites das novas propriedades e os novos proprietários.           

Desta forma, será gerado um novo número de CAR para as novas propriedades.  



 

Solicitar Alteração desmembramento 

O motivo Desmembramento foi adicionado aos Motivos da Alteração do CAR           

definidos no Dicionário do CAR. 

 

Figura 118 – Dicionário de motivos da Alteração do CAR. 

 

O proprietário poderá solicitar o desmembramento de sua propriedade se o cadastro            

estiver inscrito ou com status Aprovado ou Aprovado com dispensa de Reserva            

Legal. Para solicitar o desmembramento, o proprietário deve selecionar a aba Alterar            

e clicar em Solicitar Alteração no CAR. 

 

Figura 119 – Solicitar Alteração no CAR. 



Em seguida, deve escolher a opção Desmembramento como motivo da alteração,           

descrever o motivo e clicar em Solicitar Alteração do CAR. 

 

Figura 120 – Concluir a solicitar de alteração no CAR. 

Após concluir a solicitação, a aba Desmembramento é liberada para o proprietário            

delimitar os limites das áreas desmembradas e associá-las aos novos proprietários.           

As demais abas do cadastro poderão ser consultadas, mas somente a aba            

desmembramento poderá ser alterada. 

A situação da propriedade á alterada para Em Desmembramento. 

 

Figura 121 – Propriedade Em Desmembramento. 

 

Cadastrar proprietário não inserido no SiCAR/SP 

Antes de iniciar o desmembramento da propriedade, o interessado deverá cadastrar           

o novo proprietário, caso ainda não esteja, no SiCAR/SP. Para isto, deverá clicar em              

Cadastrar Proprietário ainda não inserido no SiCAR/SP, informar o CPF/CNPJ e           



clicar em Confirmar. Caso a pessoa já esteja cadastrada, o sistema exibirá a             

mensagem “Pessoa já cadastrada! ”. 

 

 

 

Figura 122 – Mensagem se o proprietário já estiver cadastrado. 

 

Caso não esteja cadastrado, os campos para o seu cadastrado serão           

disponibilizados, com exceção do e-mail, pois este deverá ser informado pelo           

proprietário no momento da solicitação de acesso. Isto permitirá associar a área            

desmembrada a este novo proprietário. Porém, para poder acessar o cadastro e            

alterar os dados de sua propriedade, o novo proprietário deverá solicitar acesso ao             

SIGAM/SP. 



 

 

Figura 123 – cadastro do novo proprietário. 

 

Desenhar Limites das áreas a desmembrar 

Para iniciar o desenho das áreas, o proprietário deve clicar em Desenhar áreas a              

desmembrar para visualizar o mapa e a ferramenta para desenhar. 



 

Figura 124 – mapa para desenhar a área desmembrada. 

 

Em seguida, deve desenhar a área desmembrada, informar o CPF/CNPJ do novo            

proprietário e clicar em Salvar áreas desmembradas para salvar a geometria e a             

associação com o proprietário. Deverá repetir este processo até desmembrar toda a            

área da propriedade. Se desejar começar novamente o desmembramento deve          

clicar em Excluir áreas desmembradas e iniciar o desenho das áreas novamente. 



 

Figura 125 – associar a área desmembrada ao novo proprietário. 

 

Importar Limites das áreas a desmembrar 

Para iniciar a importação das áreas, o proprietário deve clicar em Desenhar áreas a              

desmembrar para visualizar o mapa e os botões para escolher o arquivo e             

importa-lo. Em seguida, deve clicar no botão para visualizar os atributos da            

geometria, clicar no polígono importado, informar o CPF/CNPJ do novo proprietário e            

clicar em Salvar áreas desmembradas para salvar a associação com o proprietário. 

 

Finalizar Desmembramento 

Após desenhar ou importar todas as áreas desmembradas e associá-las aos novos            

proprietários, o proprietário deve clicar em Finalizar o desmembramento. A aplicação           

solicita a confirmação ao proprietário porque após o desmembramento nenhuma          

alteração poderá ser realizada na propriedade e aba desmembramento não estará           

mais visível. 



Após a finalização, a propriedade original é alterada para a situação Desmembrado e             

serão criadas novos CARs para as áreas desmembradas com a situação Em            

cadastramento. 

 

Figura 126 – confirmação da finalização do desmembramento. 

 

 

Figura 127 – propriedade original é alterada para a situação Desmembrado. 

 



Caso o proprietário tente finalizar o desmembramento sem delimitar todas as áreas,            

será exibida a mensagem que a soma das propriedades desmembradas não           

corresponde a totalidade da propriedade original. 

 

Figura 128 – mensagem exibida quando há problemas na finalização do 

desmembramento. 

 

Propriedades Desmembradas 

As camadas da propriedade original são recortadas de acordo com as áreas            

desmembradas e salvas no cadastro da nova propriedade. 



 

Figura 129 – camadas da propriedade original 

 

Figura 130 – desmembramento da propriedade 



 

Figura 131 – camadas copiadas de acordo com o limite da nova propriedade 

 

 



Figura 132 – camadas copiadas de acordo com o limite da nova propriedade 

 

Figura 133 – as informações da aba Propriedade são copiadas da Propriedade 

original para as novas propriedades. 

 

Figura 134 – o proprietário é adicionado na aba Domínio 

 

Manter Réplica do CAR – Desmembramento 

Após a finalização do desmembramento, é criada uma réplica com o resumo da             

propriedade original antes do desmembramento em todas propriedades envolvidas.         

Este resumo pode ser consultado a partir da aba Histórico da página CARGESTOR. 



 

Figura 135 – resumo da propriedade antes do desmembramento 

 

Atualizar Propriedades Desmembradas 

Após uma nova propriedade desmembrada for finalizada, seu status será igual ao            

status da propriedade original antes do desmembramento. Quando todas         

propriedades desmembradas forem finalizadas, o status da propriedade original é          

alterado para Cancelado. 

 

2.10. Histórico 

Logs de Alteração de dados após inscrição 

O sistema registra a ação, a data e a hora, o CPF e o nome do interessado quando                  

são realizadas as seguintes alterações:  

● Salvar uma aba;  

● Alterar a camada do mapa (identifica o nome camada); 

● Insere ou exclui um anexo (identifica o tipo do documento anexo); 

Foi criada a aba Log Operação na página CAR Gestor para poder consultar as              

alterações realizadas na propriedade. 

O sistema permite consultar estas informações em formato de tabela. É possível            

filtrar por período. 



 

Figura 136 – Logs de operações. 

 

Réplicas do CAR 

O sistema mantém no formato JSON réplicas do CAR para as seguintes situações: 

● Inscrição da propriedade no CAR; 

● Solicitação de alteração do cadastro. É criada uma réplica da situação atual            

do cadastro; 

● Finalização de Alteração pelo Interessado no cadastro do CAR; 

● Finalização do Processo de Análise do CAR; 

● Cancelamento do CAR; 

● Desmembramento. 

 

Foi criada a aba Histórico na página CAR Gestor para poder consultar as réplicas              

geradas da propriedade. 

O sistema lista as réplicas geradas com a data e a descrição. 



 

Figura 137 – Réplicas do CAR. 

 

Clicando no botão réplica é possível consultar o resumo da propriedade. 

 

Figura 138 – Dados da réplica do CAR. 

 

2.11. Consulta Pública 

Consulta CAR – Instituições Parceiras 

Os parceiros como Cartórios, Instituições financeiras e Ministério Público poderão ter           

acesso às informações sigilosas, contanto que firmado acordo onde conte o termo            

de sigilo. Foi criado um ícone na página principal do SIGAM para permitir o acesso a                

esta consulta. 



 

Figura 139 – Ícone criado na página principal do SIGAM. 

 

Foi criado um grupo de usuários denominado Instituições Parceiras. Para acessar a            

página de consulta, o usuário deve pertencer a este grupo. 

 



 

Figura 140 – Grupo de usuários Instituições Parceiras. 

 

Os parceiros poderão localizar os dados do CAR informando o número, o município,             

o nome da propriedade, a matrícula e/ou o nome do proprietário. 

 

Figura 141 – Consulta de CAR para Instituições Parceiras. 

 



Clicando em Detalhes terão acesso ao resumo do cadastro. Clicando em Memorial            

Descritivo será feito o download de um arquivo texto com as coordenadas da             

propriedade e das Reservas Legais.  

 

Figura 142 – Arquivo Memorial Descritivo. 

 

Consulta CAR para público externo 

O público externo em geral terá acesso somente às informações não sigilosas (IN             

03/2014 - Ministério do Meio Ambiente). Foi criado um ícone na página principal do              

SIGAM para permitir o acesso a esta consulta. 



 

Figura 143 – Ícone criado na página principal do SIGAM. 

 

 

Figura 144 – Consulta pública do CAR. 

 

Informando o número do CAR, o público consultará o nome da propriedade, o             

município, a área cadastrada e o status do CAR e da Regularização Ambiental. 



 

Figura 145 – Consulta por número do CAR. 

 

É possível imprimir o relatório clicando no botão imprimir. 

 

Figura 146 – Relatório da consulta pública. 

 

Poderão consultar relatórios estatísticos com a área e o número de propriedades            

inscritas, com mais e menos de 4MF, por município, ou do Estado como um todo. 



 

Figura 147 – Relatório estatístico. 

 

É possível imprimir o relatório clicando no botão imprimir. 



 

Figura 148 – Impressão de relatório estatístico. 

 

2.12. Geração de Relatórios e Gráficos 

Relatório 

O sistema permite a geração de relatórios com o número de cadastros totais e área               

no Estado inscritos por semana e por mês, sendo possível parametrizar a semana e              

o mês de início e fim do relatório. 



O relatório é gerado a partir da Consulta Gerencial. 

 

Figura 149 – Consulta Gerencial – Relatório. 

 

 

Figura 150 – Relatório. 

 

É possível imprimir o relatório clicando em Imprimir. 



 

Figura 151 – Impressão do Relatório. 

 

Gráfico 

Para auxiliar no acompanhamento da evolução dos cadastros, o sistema permite a            

geração de gráficos por semana e por mês, sendo possível parametrizar a semana e              

o mês de início e fim. 

O gráfico é gerado a partir da Consulta Gerencial. 

 



Figura 152 – Consulta Gerencial – Gráfico. 

A diferença entre as datas de início e fim deve ser menor do que um ano quando o                  

filtro for por semana. Caso seja informado um período superior, o sistema exibe a              

mensagem abaixo. 

 

Figura 153 – Mensagem de alerta. 

 

 

Figura 154 – Exemplo de gráfico. 

 

2.13. Análise 

As análises são realizadas a partir da página Consulta Gerencial. Para ter acesso a              

esta página, o usuário deve pertencer ao grupo CAR – Gerencial.  

 



 

Figura 155 – Consulta Gerencial. 

 

Controle de Acesso as análises 

Para poder analisar o CAR, o usuário deve pertencer a um dos seguintes grupos de               

usuários: 

● Responsável Técnico: responsável por aprovar os pareceres dos CARs         

realizados pelos técnicos de sua Unidade. Somente após a aprovação de           

um parecer pelo Responsável Técnico a notificação do resultado do          

parecer é encaminhada para o declarante do CAR. Um parecer elaborado           

por um responsável técnico não precisa de validação superior.  

Estes usuários devem possuir o perfil CARGESTOR ou pertencer ao          

grupo CAR - Gestor. 

 

Figura 156 – Perfil CARGESTOR. 

 

● Técnico: responsável por elaborar pareceres dos CARs. Estes usuários         

devem possuir o perfil CAR_TECNICO. 



 

Figura 157 – Perfil CAR_TECNICO. 

 

Para utilizar os filtros que auxiliam na priorização dos CARs, na identificação dos que              

estão sendo analisados e que ainda não foram finalizados e dos que estão com              

pareceres pendentes de aprovação, o usuário deverá pertencer a uma das seguintes            

unidades: 

● Núcleo Regional de Programas e Projetos (NRPP); 

o CBRN/CTPPB/NRPP1; 

o CBRN/CTPPB/NRPP2; 

o CBRN/CTPPB/NRPP3; 

o CBRN/CTPPB/NRPP4; 

o CBRN/CTPPB/NRPP5; 

o CBRN/CTPPB/NRPP6; 

o CBRN/CTPPB/NRPP7; 

o CBRN/CTPPB/NRPP8; 

o CBRN/CTPPB/NRPP9; 

o CBRN/CTPPB/NRPP10. 

● Centro Técnico Regional de Fiscalização (CTRF): 



o CFA/CTRF1; 

o CFA/CTRF2; 

o CFA/CTRF3; 

o CFA/CTRF4; 

o CFA/CTRF5; 

o CFA/CTRF6; 

o CFA/CTRF7; 

o CFA/CTRF8; 

o CFA/CTRF9. 

● Agência Ambiental CETESB: 

o CETESB/CFD; 

o CETESB/CFJ; 

o CETESB/CFL; 

o CETESB/CFM; 

o CETESB/CFP; 

o CETESB/CFR; 

o CETESB/CFS; 

o CETESB/CFU; 

o CETESB/CFV; 

o CETESB/CGA; 

o CETESB/CGB; 

o CETESB/CGC; 



o CETESB/CGF; 

o CETESB/CGG; 

o CETESB/CGJ; 

o CETESB/CGP; 

o CETESB/CGR; 

o CETESB/CGS; 

o CETESB/CGT; 

o CETESB/CGU; 

o CETESB/CGV; 

o CETESB/CJA; 

o CETESB/CJB; 

o CETESB/CJC; 

o CETESB/CJD; 

o CETESB/CJI; 

o CETESB/CJJ; 

o CETESB/CJL; 

o CETESB/CJP; 

o CETESB/CJR; 

o CETESB/CJS; 

o CETESB/CJU; 

o CETESB/CLA; 

o CETESB/CLB; 



o CETESB/CLD; 

o CETESB/CLE; 

o CETESB/CLG; 

o CETESB/CLM; 

o CETESB/CLN; 

o CETESB/CLO; 

o CETESB/CLP; 

o CETESB/CLS; 

o CETESB/CMA; 

o CETESB/CMB; 

o CETESB/CMC; 

o CETESB/CMI; 

o CETESB/CMN; 

o CETESB/CMR; 

o CETESB/CMS; 

o CETESB/CMT; 

o CETESB/CMU; 

o CETESB/CFA; 

o CETESB/CFT; 

o CETESB/CGI; 

o CETESB/CMG; 

o CETESB/CMJ; 



o CETESB/LLI; 

o CETESB/LMP. 

Priorização 

A priorização das análises dos CARs cadastrados obedece a critérios e pesos            

definidos de acordo com a figura abaixo. 

 

Figura 158 – Critérios e pesos. 

Estes critérios e os seus respectivos pesos estão definidos em classes e dicionários,             

conforme as figuras a seguir.  

 

Figura 159 – Definição das classes. 

 



 

 

Figura 160 – Definição dos dicionários. 

 

Os valores dos pesos estão definidos nas descrições dos itens. 

 

Figura 161 – Valores dos pesos. 

Inicialmente os valores dos pesos dos critérios das Propriedades estarão iguais a            

zero e serão atualizados conforme o usuário finalizar o cadastro de sua propriedade. 



 

Alteração dos pesos dos critérios 

Caso algum dos itens abaixo seja alterado no dicionário, serão recalculados os            

valores dos pesos destes critérios para todas as propriedades. Como estas           

atualizações poderão compreender um conjunto grande de propriedades, serão         

executadas somente no período da noite e estarão disponíveis somente no dia            

seguinte.  

● Valor (%) do critério Sobreposição de propriedade; 

● Valor (data) do critério Data da requisição de adesão ao PRA anterior a; 

● Valor (data) do critério Ter solicitado adesão ao PRA e data do cadastro no              

CAR anterior a; 

● Valor (%) do critério Diferença entre área desenhada e declarada; 

● Valor (idade) do critério Idade do(s) proprietário(s) maior que. 

 

Listar CARs por priorização 

A partir do botão “Prioridade” da Consulta Gerencial é possível listar os CARs por              

prioridade de análise. Para utilizar este filtro, o usuário deve pertencer a uma             

unidade que possua municípios associados. 

Ao clicar neste botão, o sistema: 

● Identifica as unidades associadas ao técnico: NRPP, CTRF ou Agência          

CETESB; 

● Identifica os municípios associados às Unidades;  

● Identifica os CARs dos municípios localizados que já tenham sido inscritos e            

que não estejam "Em Análise"; 

● Utiliza a soma para ordenar os CARs de forma decrescente. Ou seja, os que              

possuírem os maiores valores de pesos somados aparecerão no topo da           

lista. 



 

Figura 162 – Priorização para análise. 

 

Ao clicar no link da coluna Peso Prioridade de um determinado CAR, é exibido os               

valores dos pesos para cada critério de priorização. 

 

Figura 163 – Exibição dos valores dos pessos. 

 

Listar CARs com o status Inscrito de forma aleatória 

A partir do botão “Aleatório” da Consulta Gerencial é possível listar os CARs com o               

status Inscrito de forma aleatória. 



 

Figura 164 – Consulta aleatória para escolha de CARs para análise. 

 

Listar CARs com o status em Análise associados ao usuário logado 

A partir do botão “Em Análise” da Consulta Gerencial é possível listar os CARs com               

o status em Análise associados ao usuário logado. 

Ao clicar neste botão, o sistema: 

● Identifica os CARs com o status em Análise associados ao usuário logado. 

● Exibe mensagem ao usuário se não existirem CARs Em Análise ou           

Aguardando complementação associados a ele. 

 

Figura 165 – CARs sendo analisados pelo usuário. 

 

Listar CARs com pareceres pendentes associados ao responsável técnico da Unidade 

O botão “Pareceres Pendentes” somente trará resultados para usuários com os           

perfis responsável técnico e técnico, sendo que para os usuários com perfil técnico,             



são exibidos apenas os CARs com pareceres por ele finalizados e que estão             

pendentes de aprovação.  

Ao clicar neste botão, o sistema: 

● Identifica a unidade associada ao usuário logado; 

● Se o usuário for responsável técnico, identifica os CARs com análises           

finalizadas por técnicos de sua mesma unidade. Se o usuário for técnico,            

exibe somente os CAR finalizados por ele; 

● Exibe mensagem ao usuário se não existirem CARs com pareceres          

pendentes. 

 

Figura 166 – CARs com pareceres pendentes. 

 

Listar CARs por Critério de priorização 

A partir da caixa de seleção “Prioridade” da Consulta Gerencial é possível listar os              

CARs por uma determinada prioridade. 

 



 

Figura 167 – Consulta de CARs por uma determinada prioridade. 

 

Listar CARs por UGHRI 

A partir da caixa de seleção “UGHRI” da Consulta Gerencial é possível listar os              

CARs por uma determinada UGHRI. 

 

 



Figura 168 – Consulta de CARs pelo limite de uma determinada UGRHI. 

 

Iniciar análise 

Após localizar o CAR a partir dos filtros da página Consulta Gerencial, o técnico ou o                

responsável técnico deve clicar no botão Análise para abrir a página CAR Gestor.             

Esta página contêm todos os dados cadastrados pelo interessado nas abas           

Cadastro Ambiental Rural, Adequação Ambiental e acrescenta as abas Análise com           

todas as perguntas necessárias para emissão do parecer e Processos SIGAM com            

os processos associados ao CAR em análise. Somente cadastros com a situação            

“Inscrito” podem ser analisados. 

Dentro da aba Análise, o técnico ou o responsável técnico deve selecionar a aba              

Iniciar/Concluir e clicar no botão Iniciar Análise para dar início a análise. Ao clicar              

neste botão, é exiba a mensagem para confirmação da análise do CAR. Se o usuário               

confirmar, o status da propriedade é alterado para "Em Análise" e é salvo a data é o                 

nome do técnico que iniciou a análise. Somente o técnico e o seu responsável              

poderão finalizar a análise. 

Quando o técnico inicia a análise de um CAR, este CAR sai da lista de Prioridade e                 

passa para a lista que é exibida ao se clicar no botão Em Análise. Desta forma, o                 

usuário localiza facilmente os CARs que estão sendo analisados por ele que ainda             

não foram finalizados. 

A aba Parecer com as perguntas que devem ser respondidas pelo técnico e             

aprovadas pelo responsável técnico somente é acessível quando a situação do           

cadastro é "Em Análise".  



 

Figura 169 – Iniciar Análise. 

 

Figura 170 – Alteração do status para Em Análise. 

 



Parecer 

As perguntas, problemas e recomendações que aparecem na aba Parecer da página            

de análise do CAR estão definidas em classes do dicionário do CAR. Cada classe              

corresponde a uma aba do Parecer: 

● Informações básicas e caracterização da propriedade; 

● Limite da Propriedade e Servidão Administrativa; 

● APP, Uso Restrito e Uso Consolidado; 

● Vegetação Nativa; 

● RL Instituída na Propriedade; 

● RL Proposta na Propriedade; 

● RL de Compensação Instituída em outro imóvel; 

● RL de Compensação Proposta em outro imóvel; 

● RL Proposta por meio de doação de área pendente de regularização em            

unidades de conservação; 

● Parecer final de RL. 

● Compromissos; 

 

Figura 171 – Perguntas, Problemas e Recomendações. 

 



Para cada pergunta, o técnico deve informar: 

● A Resposta da pergunta: Sim, Não se aplica ou Não; 

● O problema para os casos onde a resposta for não; 

● A recomendação para os casos onde a resposta for não; 

● Observações; 

● O local do problema no mapa; 

Para cada pergunta, devem existir ao menos um Problema e uma Recomendação.            

As perguntas estão associadas ao problema e à recomendação pelo número do            

código e pela Aba. 

O código é construído da seguinte forma: 

● Tipo + “_” + Numero + “_” + Aba 

Onde: 

● Tipo: PERG, PROB ou RECO; 

● Número: número sequencial que associa a pergunta ao problema e a           

recomendação; 

● Aba: Aba onde deverá estar a pergunta. 

Ex.: PERG_1_USO_RESTRITO, PROB_1_USO_RESTRITO e 

RECO_1_USO_RESTRITO 

No Parecer, na aba APP e Uso Restrito aparece, conforme as figuras abaixo: 

● Pergunta: Todos os corpos d’água foram demarcados de acordo com a           

imagem?; 

● Problema: Problema 1; 

● Recomendação:  Recomendação 1. 



Ex.: PERG_2_USO_RESTRITO, PROB_2_USO_RESTRITO e 

RECO_2_USO_RESTRITO 

No Parecer, na aba APP e Uso Restrito aparece, conforme as figuras abaixo: 

● Pergunta: Todos os corpos d’água demarcados parecem estar adequados à          

feição observada na imagem?; 

● Problema: Problema 2; 

● Recomendação:  Recomendação 2. 

 

Figura 172 – Perguntas da APP e Uso Restrito. 

 

 

Figura 173 – Problemas da APP e Uso Restrito. 

 



 

Figura 174 – Recomendações da APP e Uso Restrito. 

 

Quando a resposta à pergunta for Sim ou Não se aplica, o usuário escolhe esta               

opção ao lado da pergunta. A resposta escolhida é copiada para a coluna Resposta. 

 

Figura 175 – Recomendações da APP e Uso Restrito. 

 

Quando a resposta à pergunta for Não, deve-se clicar na opção Não próximo a              

pergunta para exibir a lista de todos os problemas associados à pergunta. 



 

 

Figura 176 – lista de problemas associados a pergunta. 

 

Para informar a recomendação, uma observação e a localização do problema, o            

técnico deve clicar em Responder próximo a descrição do problema.  



 

Figura 177 – Cadastro do problema encontrado. 

 

Para obter as coordenadas de problemas no cadastro, pode-se utilizar a ferramenta            

de identificar da análise espacial. Esta ferramenta exibe as coordenadas do local            

clicado.  



 

 

Figura 178 – Cadastro da localização do problema encontrado. 

 



Foi criada uma camada Problemas do Parecer que foi adicionada ao mapa exibido             

para Análise Espacial e ao mapa que poderá ser consultado pelo proprietário por             

meio da aba Comunicação e Pendências. 

Não é necessário responder a todos os problemas, somente os que foram            

encontrados no cadastro do CAR que está sendo analisado. 

 

Figura 179 – Lista dos problemas associados a pergunta. 

 

Após informar um ou mais problemas associados a pergunta, deve-se clicar no botão             

Retornar para retornar a página com as perguntas. 

Para salvar as respostas as perguntas do Parecer deve-se clicar em Salvar            

respostas do Parecer na aba Parecer. 

 

Figura 180 – Salvar as respostas do Parecer. 

 



Concluir Análise 

O técnico ou o responsável técnico localiza facilmente os CARs que estão sendo             

analisados por ele que ainda não foram finalizados clicando no botão Em Análise da              

página Consulta Gerencial. 

Após iniciar a análise, é disponibilizado ao técnico o botão Concluir Análise na             

página Iniciar/Concluir Análise. Ao clicar neste botão é verificado se todas as            

perguntas do Parecer foram respondidas. Caso existam perguntas não respondidas,          

é informado ao técnico em qual aba há perguntas que ainda não foram respondidas,              

conforme a figura abaixo. 

 

Figura 181 – Verificação de perguntas não respondidas no Parecer. 

 

O técnico pode verificar se há perguntas sem resposta antes de tentar concluir o              

parecer clicando no botão Verificar Problemas da página Iniciar Análise. 

O técnico deve definir a nova situação do CAR segundo sua análise. Se a situação               

for “Aguarda alteração/complementação de informações” deverá definir também o         

prazo em dias para a regularização do cadastro e quais abas do cadastro do CAR               

deverão ser liberada ao proprietário para correção. Para liberar as abas, deve-se            



selecioná-las na aba Parecer e clicar em Alterar liberação de abas, conforme a figura              

abaixo. 

 

 

Figura 182 – Liberar abas para o interessado. 

 

 

Figura 183 – Mensagem quando o resultado da análise solicita alterações ao interessado, mas 
não são liberadas abas. 

 

 

Figura 184 – Quando o resultado da análise solicita alterações ao interessado, mas não é 
definido o prazo para a regularização. 

 



Se todas as perguntas foram respondidas, o status do parecer é alterado para             

"Aguardando aprovação" e é salvo a data, o nome do técnico que finalizou a análise,               

a situação do CAR segundo a análise, o prazo para regularização do cadastro e é               

gerado um número para o parecer da seguinte forma: 

 

Sigla da unidade do técnico que finalizou a análise + “/” 

Num_sequencial + “/” + ano 

Exemplo: CBRN/CTPPB/NRPP1/1/2015  

É gravado também uma cópia das respostas do Parecer que pode ser consultada e              

impressa a partir da aba Histórico, conforme mostra a figura abaixo. 

 

Figura 185 – Histórico do Parecer 

 

Quando o técnico conclui sua análise, são também encaminhados e-mails para os            

responsáveis da unidade avisando-os da necessidade de sua aprovação, conforme          

figura abaixo. 

 

Figura 186 – Exemplo de e-mail enviado ao responsável 

 



Somente o técnico que iniciou a análise e o seu responsável técnico poderão             

finalizá-la. Quando a análise do CAR é finalizada, este CAR sai da lista de Em               

Análise e passa para a lista que é exibida ao se clicar no botão Pareceres               

Pendentes. Desta forma, o usuário localiza facilmente os CARs que foram           

finalizados por ele que ainda não foram aprovados. 

 

Aprovar Parecer 

O responsável técnico localiza facilmente os CARs que estão pendentes de           

aprovação feitos pelos técnicos de sua Unidade clicando no botão Pareceres           

Pendentes da página Consulta Gerencial. 

O responsável técnico pode consultar as respostas do parecer clicando na aba            

Parecer ou clicando na cópia do parecer a partir da aba Histórico Parecer. 

Após a análise de um CAR ter sido concluída, é disponibilizado ao responsável             

técnico a caixa de seleção Situação do Parecer e o botão Avaliar Parecer na página               

Iniciar/Concluir Análise. 

 

Figura 187 – Avaliar Parecer. 

 



Para reprovar o parecer, o responsável técnico deve selecionar a opção Não            

Aprovado da caixa de seleção Situação do Parecer e clicar no botão Avaliar Parecer.              

Desta forma, os dados do técnico que finalizou e a data de finalização do parecer               

são excluídas e as perguntas do parecer são liberadas novamente para serem            

alteradas e concluídas novamente. 

Para aprovar o parecer, o responsável técnico deve selecionar a opção Aprovado da             

caixa de seleção Situação do Parecer. Desta forma, a Situação do CAR é alterada              

de acordo com a situação definida pelo técnico que realizou a análise. Caso a              

situação do CAR definida seja “Aguarda alteração/complementação de informações”,         

a data para o interessado regularizar as informações de seu cadastro será definida             

de acordo com o número de dias definidos pelo técnico, contados a partir da data de                

aprovação do parecer. Para finalizar, o responsável deve clicar no botão Avaliar            

Parecer.  

Sempre que o parecer for avaliado, é criada uma cópia do parecer que pode ser               

consulta e impressa a partir da aba Histórico Parecer. 

 

Figura 188 – Aprovação do Parecer. 

 



Quando o responsável aprova um parecer, são encaminhados e-mails aos          

proprietários, conforme figura abaixo, se em seu cadastro foi informado o desejo de             

ser notificado por e-mail. 

 

Figura 189 – Exemplo de e-mail enviado ao interessado 

 

Caso o interessado tenha definido ser notificado por correspondência ou não tenha            

definido como gostaria de ser notificado, os responsáveis pelas correspondências de           

cada unidade receberão e-mails conforme a figura abaixo. 

 

Figura 190 – Exemplo de e-mail enviado aos responsáveis pela correspondência 

 

Configurar textos dos e-mails 

Os textos dos e-mails encaminhados estão definidos em classes e dicionários,           

conforme as figuras a seguir.  



 

Figura 191 – Definição da classe Textos para notificação do CAR por e-mail. 

 

Os itens entre “[ ]” dos textos dos e-mails não podem ser excluídos ou alterados, pois                

serão substituídos pelos dados relacionados ao cadastro do CAR analisado. 

 

 Figura 192 – Texto do e-mail para notificar o interessado. 

 



 

Figura 193 – Texto do e-mail para notificar o responsável pela correspondência. 

 

 

Figura 194 – Texto do e-mail para notificar o responsável pelo parecer. 

 



Configurar responsáveis pelas correspondências de cada Unidade 

Os responsáveis por enviar correspondências aos interessados sobre notificações e          

pendências do CAR devem possuir o perfil CAR_RESP_CORRESPONDENCIA. Se         

os interessados escolherem receber notificações por correspondência, após a         

aprovação dos pareces, os usuários com este perfil da Unidade do CAR analisado             

receberão e-mails com os endereços e o conteúdo da notificação para darem            

andamento ao encaminhamento da correspondência.  

Importante: 

Antes de iniciar as análises deverão ser criados os responsáveis pela           

correspondência de cada Unidade. Se o sistema não encontrar nenhum responsável           

pela correspondência na Unidade do CAR analisado, o responsável técnico pela           

aprovação do parecer deverá encaminhar por fora do sistema o e-mail ao            

responsável pela correspondência.  

 

Figura 195 – Perfil necessário para enviar correspondências. 

 

Situação do CAR Aguarda alteração/complementação de informações 

Quando a situação do CAR definida pelo parecer for “Aguarda          

alteração/complementação de informações”, o interessado poderá alterar somente        

as abas que apresentaram problemas no parecer quando for feita a solicitação de             

alteração no cadastro.  

 



Análise espacial 

Na aba Parecer há o botão Análise Espacial que permite abrir em uma nova página               

o Mapa com a camada da Propriedade em análise e as demais camadas do CAR               

que estão a 10 Km da propriedade em análise. Foram incluídas a este mapa também               

camadas disponibilizadas pelo Datageo. Este Mapa auxilia os técnicos na análise           

espacial do cadastro do CAR para responder as perguntas do parecer. 

 

Figura 196 – Botão Análise Espacial. 

 

 

Figura 197 – Mapa para análise espacial. 

 

Camadas do CAR em um raio de 10 Km 



 

Figura 198 – Camadas do CAR. 

Camadas Datageo 

As camadas do Datageo são consumidas via WMS, portanto, se o serviço estiver             

fora do ar não poderá ser visualizado no mapa da análise espacial.  



 

Figura 199 – Camadas do Datageo. 

 

Para visualizar a legenda de uma determinada camada do Datageo é necessário            

clicar em Ver Legenda ao lado da camada. Para escondê-la novamente clique em             

Esconder Legenda. 



 

Figura 200 – Legenda Datageo. 

 

A partir do mapa é possível utilizar as seguintes funções de navegação:  

● Alterar o mapa base entre as imagens do Google. 

● Pan; 

● Zoom por escala; 

● Habilitar/Desabilitar camadas; 

● Medir distâncias e áreas; 

 

 

Figura 201 – Medir distancias e áreas. 

 

● Zoom para o CAR analisado: ao navegar e se distanciar do CAR analisado,             

clicando neste botão, é aplicado zoom novamente a propriedade analisada; 



 

Figura 202 – Zoom para o CAR. 

 

● Zoom por coordenadas (geográficas e UTM). A coordenada informada é          

utilizada para definir o centro do mapa; 

 

 

 

Figura 203 – Zoom para o CAR. 



 

● Identificar: ao clicar no botão Identificar e, em seguida, no mapa são exibidas             

as informações das camadas identificadas. Cada camada é exibida em uma           

aba. Os dados da propriedade em análise são sempre exibidos na aba            

Propriedade em Análise; 

 

 

Figura 204 – Identificar. 
  



Os atributos das camadas do Datageo aparecem conforme são disponibilizados          

pelos serviços. 

 

 

 

 

Figura 205 – Atributos camada Datageo. 

 

No topo da página são exibidas as coordenadas geográficas do local clicado. Estas             

coordenadas poderão ser utilizadas para identificar problemas no cadastro e serem           

incluídas nos pareceres. 



 

Figura 206 – Coordenadas. 

 

● Abrir o resumo das propriedades: ao clicar nos polígonos que representam as            

propriedades, é possível abrir o resumo do cadastro. 

 

Figura 207 – Resumo das propriedades. 

 

2.14. Comunicações e Pendências 

A aba Comunicações e Pendências possibilita ao interessado identificar as          

pendências no seu cadastro, a localização dos problemas em seu cadastro,           

acompanhar a situação do seu CAR, verificar o prazo para alteração quando            



necessário e consultar os e-mails que foram encaminhados a ele pela equipe do             

CAR da SMA. 

 

Figura 208 – Pendências. 

 

Para visualizar a localização dos problemas encontrados no cadastro, o interessado           

deve clicar em Visualizar no mapa a localização dos problemas encontrados!  

 

 

 



 

Figura 209 – Histórico das situações do CAR. 

 

 

 

Figura 210 – Consulta aos e-mails encaminhados. 

 



2.15. Alterar situação do CAR 

Dentro da Análise do CAR pode-se alterar sua situação a partir da aba Alterar              

Situação. 

 

Figura 211 – Alterar situação. 

 

É possível alterar o CAR para as seguintes situações: 

 

Figura 212 – Situações disponíveis para alteração. 

 


