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1. Informações Gerais 

1.1. Atualizações no SICAR-SP – Importante! 

 

O Sistema de Cadastro Ambiental Rural do Estado de São Paulo – SICAR/SP – 

foi lançado em junho de 2013 e, após seu lançamento, foram publicadas outras normas 

relacionadas ao CAR, como a Instrução Normativa MMA 2/2014 e a Lei Estadual 

15684/2015. Assim, tornou-se necessário ajustar o sistema para atender aos novos 

requisitos legais. Ademais, a própria utilização do SICAR-SP pelos usuários e pelos 

técnicos do Sistema Ambiental Paulista gerou inúmeras sugestões de aprimoramento do 

sistema. 

Sendo assim, em 03/11/2015 foi lançada uma nova versão do sistema com 

algumas alterações importantes. Caso queira acessar um resumo dessas alterações, veja o 

material de orientação disponível em www.ambiente.sp.gov.br/passo-a-passo/.  

Os cadastros já realizados não serão perdidos, porém, alguns ajustes precisarão 

ser realizados. As orientações sobre esses ajustes também estão nesse manual. 

1.2. Primeiro passo: Cadastro de novo usuário 

 

O primeiro passo é fazer um cadastro para criação de login e senha para acesso ao 

sistema. Clique em Cadastro de Novo Usuário: 

 

                                                              

 

 

 

 

 

O login dá acesso ao usuário a todos os cadastros de propriedades nas quais ele 

esteja inscrito como proprietário ou posseiro, ou ainda àqueles cadastros nos quais ele 

possua permissão de consulta ou edição por ser representante legal ou técnico (nesses 

casos, é necessário inserir procuração para tal, na aba Anexos). É extremamente 

importante que os dados do cadastro estejam corretos e sejam constantemente atualizados, 
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visto que comunicações e notificações do órgão ambiental podem ser enviadas aos 

endereços de e-mail cadastrados, ou pelo correio. 

Problemas com o cadastro de usuário ou com a sua senha? Caso o usuário já possua, 

por qualquer motivo, um cadastro com o seu número de CPF junto ao Sistema Ambiental 

Paulista, pode haver problemas para a atualização de informações e geração de senhas. 

Se você já possuir cadastro e não conseguir recuperar a senha, corrigir ou atualizar as 

informações cadastrais envie um email para sigam@ambiente.sp.gov.br encaminhando 

comprovante da situação cadastral do CPF ou CNPJ junto à Receita Federal e ainda todos 

os dados da pessoa física ou jurídica que está com problemas no cadastro. O CPF ou o 

CNPJ são obrigatórios. Se a sua dúvida for com relação às informações do CAR e do 

SICAR-SP, leia todas as orientações do manual e, caso a dúvida persista, envie um e-mail 

para o car@ambiente.sp.gov.br. 

 

1.3. Funcionalidades importantes 

1.3.1. Como alterar um cadastro já finalizado (status “Inscrito”)? 

 

É possível alterar as informações de um cadastro que já está com o status “Inscrito” 

(inclusive as informações do Mapa). Para isso basta seguir os passos abaixo: 

 Acesse o cadastro e entre na aba Alterar; 

 Clique em Solicitar alteração no CAR. Indique o Motivo da alteração e coloque 

uma descrição breve daquilo que será alterado. Isso liberará seu cadastro para 

edição (o status passará para “Em alteração”); 

 Volte à (s) aba(s) que precisa(m) ser alterada(s) ou corrigida(s) e faça as 

alterações; 

Terminadas as correções, é necessário finalizar novamente o cadastro na aba 

Finalizar. 
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1.3.2. Exclusão de cadastros status “Em cadastramento” 

 

É possível excluir um cadastro com o status “Em cadastramento”. Os cadastros 

nessa situação poderão ser excluídos na página inicial do SICAR-SP, após o login do 

usuário. 

 

 

1.3.3. Cancelamento e exclusão de cadastro 
 

Atenção! Cadastros que já foram finalizados e estejam com status “Inscrito” não devem 

pedir cancelamento de CAR. Nestes casos deve ser solicitada alteração do cadastro para 

que as informações sejam atualizadas, conforme item 11.1 Como alterar um cadastro já 

finalizado (status “Inscrito”)? 

É importante ressaltar que caso o cadastro ainda não tenha sido finalizado (ou seja, 

enquanto seu status está “Em cadastramento”), o cadastro não é considerado como 

existente pela SMA e as informações inseridas não tem nenhum valor legal (ver item 11.2. 

Exclusão de cadastros status “Em cadastramento”). 

O sistema não possibilita ao proprietário ou posseiro fazer um cancelamento de 

cadastro. De acordo com a Instrução Normativa n°02/2014 do Ministério do Meio 

Ambiente, o cancelamento do CAR pode ocorrer por um dos seguintes motivos: 

a) quando constatado que as informações declaradas são total ou parcialmente falsas, 

enganosas ou omissas; 

b) após o não cumprimento dos prazos estabelecidos nas notificações; ou 

c) por decisão judicial ou decisão administrativa do órgão competente devidamente 

justificada. 

Dessa forma, caso deseje solicitar o cancelamento de um cadastro com o status 

“Inscrito”, informe o nº do CAR e o motivo do cancelamento. Dentre os motivos que 

podem, após verificação por parte da equipe técnica, levar ao cancelamento do CAR, 

estão: 

 CAR feito em duplicidade. Neste caso, deve ser anexado um documento (na aba 

“Anexos” dos dois cadastros) constando a explicação da necessidade de 



cancelamento, a indicação do nº do CAR que deve ser cancelado e o nº do CAR 

que deve permanecer ativo. 

 Vários cadastros realizados incorretamente para um imóvel contíguo de mesmos 

proprietários ou posseiros, que deveria ter um único CAR. Neste caso, um dos 

cadastros feitos deve ser atualizado para que corresponda ao imóvel e deve ser 

anexado um documento (na aba “Anexos” de todos os cadastros) constando a 

explicação da necessidade de cancelamento, a indicação do(s) números do(s) 

CAR que deve(m) ser cancelado(s) e o nº do CAR que deve permanecer ativo. 

 CAR de matrícula que foi cancelada, dando origem, por desmembramento, a 

novos imóveis rurais. Neste caso, deve ser anexada (na aba “Anexos” do CAR 

anterior) a matrícula com a indicação do desmembramento e um documento 

explicando a situação e indicando os números de CAR dos novos imóveis. 

 

Em todos esses casos, para que o cadastro seja cancelado, é fundamental que a área do 

cadastro a ser cancelado já esteja cadastrada sob outros números de CAR. 

Para o caso de cadastro feito em duplicidade ser cancelado, deve ser anexado um 

documento na aba Anexos dos dois cadastros constando a explicação da necessidade de 

cancelamento, a indicação do nº do CAR que deve ser cancelado e o nº do CAR que deve 

permanecer ativo. 

Para o caso de vários cadastros realizados para um imóvel contíguo serem 

cancelados, um dos cadastros feitos deve ser atualizado para que corresponda ao imóvel 

e deve ser anexado um documento na aba “Anexos” de cada um dos cadastros constando 

a explicação da necessidade de cancelamento, a indicação do(s) números do(s) CAR que 

deve(m) ser cancelado(s) e o nº do CAR que deve permanecer ativo. 

Para o caso de matrícula cancelada com desmembramento, deve ser anexada, na 

aba “Anexos” do CAR anterior, a matrícula com a indicação do desmembramento e uma 

carta explicando a situação e indicando os números de CAR dos novos imóveis. 

Após as adequações indicadas, enviar e-mail para car@ambiente.sp.gov.br 

solicitando o cancelamento e informando os números dos cadastros. 

 

Dúvidas? 

0800-113-560 - Disque Ambiente 

www.ambiente.sp.gov.br/sicar/ 
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