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5. Quarta aba do cadastro: Mapa – explicação sobre as áreas  

 

Clique nos itens abaixo para acessar as orientações sobre cada área. 

 

Propriedade 

Servidão Administrativa 

Rios 

Rios com mais de 3m de largura média 

Rios com até 3m de largura média 

Nascentes 

Outros corpos d’água 

Outras APPs 

Vegetação Nativa 

Reserva Legal 

Declividade entre 25º e 45º 

Uso Consolidado 

Reserva Legal de Compensação 

Servidão Ambiental 

 

Propriedade 

            O perímetro desenhado/carregado deve abranger toda a área da propriedade, 

que é entendida como o conjunto de terras contínuas de mesmo(s) proprietário(s), e deve 

ser representado por apenas um polígono, mesmo que a área seja dividida por uma 

servidão administrativa (como uma estrada). 

Atenção! É normal a área final do polígono desenhado ou carregado não ficar igual à área 

constante na matrícula ou na planta georreferenciada. As áreas constantes nos 

documentos raramente são idênticas às áreas efetivamente medidas em campo. Além 

disso, o sistema de projeção utilizado no SICAR-SP é diferente do sistema oficial adotado 

pelo INCRA, o que ocasiona pequenas diferenças no cálculo de área mesmo nos 

polígonos georreferenciados inseridos por upload, o que não significa um erro. 

Diferenças mais discrepantes, que necessitem de correção, serão encaminhadas para 

readequação posteriormente, na fase de análise do SICAR-SP.  
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  Se existir uma propriedade de terceiro “encravada” na sua propriedade, é 

necessário contornar o acesso a esse imóvel para que se consiga representar o limite por 

apenas um polígono (não é possível criar um “buraco” para a propriedade encravada). 

Nos casos de upload, o sistema permite que o polígono tenha um “buraco”. Veja a seguir 

as orientações em caso de desenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servidão Administrativa 

  É a área da propriedade desapropriada, com servidão registrada em matrícula ou 

com seu uso limitado em razão da existência de infraestrutura de utilidade pública, 

definida como área de obras ou empreendimentos de infraestrutura pública ou sob 

concessão, destinadas aos serviços públicos de transporte e sistema viário, gasodutos e 

oleodutos, saneamento, gestão de resíduos e transmissão de energia. A soma dessas áreas 
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será descontada da área da propriedade para o cálculo da área total do imóvel. Essas áreas 

devem ser representadas como polígonos. No exemplo abaixo, o declarante desenhou a 

estrada que corta sua propriedade: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rios 

  Os rios foram divididos em dois grupos: rios com largura média de até 3 metros 

e rios com mais de 3 metros de largura média. Isso se deve à escala apresentada pela 

imagem, que permite a identificação das margens de rios acima de 3 metros de largura, 

permitindo que eles sejam inseridos como polígonos. Já rios com menos de 3 metros de 

largura são desenhados como linhas. 

O desenho dos rios é usado para o cálculo automático das Áreas de Preservação 

Permanente (APPs) da propriedade. 

Dessa maneira, rios, ou trechos de rios, que passam fora da propriedade, mas 

geram APP dentro da propriedade, devem também ser inseridos. O sistema 

apresentará, automaticamente, as Áreas de Preservação Permanente dos rios inseridos, de 

acordo com o disposto no artigo 4º da Lei Federal 12.651/2012.  

 

Rios com mais de 3m de largura média 

  Após desenhar ou carregar rios com mais de 3m de largura média, é necessário 

informar a largura média desse rio, para que o sistema gere a APP corretamente: 
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Após a indicação da largura do rio, o sistema gera a APP correspondente 

automaticamente: 

 

 Rios com largura de até 

10m = 30m de APP; 

 Rios com largura entre 

10m e 50m = 50m de APP; 

 Rios com largura entre 

50m e 200m = 100m de 

APP; 

 Rios com largura entre 

200m e 600m = 200m de 

APP; 

 Rios com largura maior 

que 600m = 500m de APP. 

 

 

Cadastros realizados antes de 03/11/2015: todos os cadastros que já tinham rios com 

mais de 3m de largura indicados terão que ajustar a informação referente à largura do rio, 

uma vez que foi alterada a forma como o dado da largura é inserido. Antes o usuário 



   Manual de Orientações para o Cadastro no SICAR-SP 

 

6 
 

selecionava um intervalo referente à largura e agora deverá indicar a largura média do 

rio.  

Atenção! Eventualmente poderão ocorrer problemas durante essa atualização, 

principalmente quando existirem feições inseridas na camada Uso consolidado. Caso 

você tenha feições desenhadas em Uso Consolidado, sugerimos fortemente que a 

informação já inserida seja baixada no formato shapefile para posterior reinserção no 

sistema, seguindo os passos: 

 

1. Fazer download do shapefile da camada Uso consolidado, para não perder a 

informação espacial (atenção: aqui estamos falando do botão Shapefile no final da 

linha da tabela, e não do modelo de shapefile); 

 

 

2. Excluir a camada Uso consolidado com a seleção da opção Não existe na tabela 

de áreas. Isso vai evitar que o sistema apresente problemas quando houver a 

reinserção da informação da largura do rio; 

3. Entrar no mapa, clicando em Desenhar na camada Rios com mais de três metros. 

Inserir a informação da largura média do rio com mais de três metros, utilizando-

se o botão de informação  e clicando sobre o rio em questão. Salvar os 

atributos;  

4. Sair do mapa e desmarcar a opção Não existe da camada Uso consolidado na 

tabela de áreas (para habilitá-la novamente para desenho); 

5. Fazer a importação do shapefile da camada Uso consolidado. Lembre-se que você 

precisará informar qual o uso de cada área posteriormente, através dos pop up’s 

ativados pelo botão i, ou seguindo o modelo de shapefile, conforme explicado 

mais adiante na camada Uso Consolidado. 

 

Rios com até 3m de largura média 

  Os rios inseridos nessa camada gerarão uma APP de 30m. Devem ser inseridos 

rios dos mais diversos portes, perenes ou intermitentes, inclusive os denominados 

córregos, riachos, ribeirões e filetes d’água. Os rios intermitentes são aqueles que secam 
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na época de estiagem, mas possuem fluxo de água constante nas estações de chuva. Os 

rios efêmeros, ou canais pluviais, por sua vez, apresentam escoamento de água somente 

imediatamente após ocorrência de chuva e não geram APP, portanto não devem figurar 

no cadastro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nascentes 

  Existem dois tipos de nascentes: as pontuais e as difusas. Nascentes que estejam 

fora da propriedade, mas que gerem APP dentro da propriedade (ou seja, até 50 metros 

de distância além do limite), também devem ser desenhadas. Após inserir uma nascente, 

seja ela pontual ou difusa, o sistema irá gerar, automaticamente, a Área de Preservação 

Permanente correspondente (raio de 50m). 

 Nascentes pontuais: são também conhecidas como mina d’água, bem 

“encaixadas” no terreno e devem ser inseridas como pontos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Nascentes difusas: comuns no oeste do Estado de São Paulo são áreas de 

afloramento que não necessariamente originam um curso d’água, podendo 

localizar-se ao longo dos mesmos, onde não é possível determinar exatamente o 

ponto da nascente. Portanto devem ser inseridas como polígonos. O sistema 

igualmente gera a APP de 50 metros correspondente a essa nascente. 
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Outros corpos d’água 

  Este item se refere à existência de algum dos tipos de corpos d’água abaixo: 

 Lago ou Lagoa Natural; 

 Lago ou Lagoa Artificial; 

 Tanque ou Represa decorrente de barramento de rios (que só tem APP se o espelho 

d’água for maior que 1ha); 

 Reservatórios com fins de abastecimento público; 

 Reservatórios para geração de energia elétrica; 

 Tanque escavado (não decorrente de barramento de rio, não tem APP). 

 

Após desenhar o polígono ou carregar uma camada sem utilizar o modelo, o tipo de corpo 

d’água deve ser informado. Caso tenha sido preenchido o modelo antes de carregar a 

camada não será necessário informar mais nada. 

 

Atenção! Devido à complexidade da delimitação das APPs desses corpos d’água, de 

acordo com o novo Código Florestal, não foi possível automatizar a geração dessas APPs 

pelo sistema. Caso seja um corpo d’água que possui APP, esta deve ser desenhada na 

camada Outras APPs (ver item Outras APPs).  
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Outras APPs 

  Este item se refere à existência dos seguintes tipos de APP: 

 Topo de Morro; 

 Declividade (acima de 45°); 

 Restinga; 

 Mangue; 

 Lago, Lagoa ou Reservatório; 

 Borda de Tabuleiro ou Chapada; 

 Altitude maior que 1.800m; e 

 Veredas. 

Essas áreas também devem ser inseridas como polígonos.  

 

APP de topo de morro 

Definida pelo inciso XI do Artigo 4º da lei Federal 12.651/2012 como “(...)com 

altura mínima de 100 metros e inclinação média maior que 25º, as áreas delimitadas pela 

curva de nível correspondente a 2/3 da altura mínima da elevação sempre em relação à 

base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por espelho d’água ou 

planície adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da 

elevação”. Para delimitar tais áreas, recomenda-se consulta a material cartográfico (com 

topografia) que podem ser complementadas por medidas em campo. 
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APP de declividade (acima de 45°)  

Definida como APP pelo inciso V do Artigo 4º da Lei Federal 12.651, são “as 

áreas de encostas com declividade superior a 45º, equivalente a 100% (cem por cento) na 

linha de maior declive”. Na figura a seguir, apenas uma das encostas é APP. É importante 

observar que: a) a declividade em porcentagem é uma conversão do valor da declividade 

em graus, sendo 100x (tan α) referente ao ângulo da vertente; b) as medidas de declividade 

podem ser obtidas a partir de dados de topografia ou medidas em campo; c) áreas com 

declividade entre 25º e 45º constituem “áreas de uso restrito”, explicadas adiante neste 

Manual. 
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Manguezal 

O manguezal é um ecossistema costeiro, de transição entre os ambientes marinho 

e terrestre, sujeito à ação das marés e caracterizado por espécies vegetais especializadas, 

adaptadas às condições de salinidade e sazonalidade da maré e grande produtividade 
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biológica, com importância na alimentação e reprodução de diversas espécies aquáticas. 

Sua preservação é definida na Lei Federal 12.651/2012 pelo inciso VII do Artigo 4º.  

As espécies indicadoras de mangue são o mangue vermelho (Rhizophora mangle), 

mangue branco (Laguncularia racemosa) e mangue preto (Avicennia sp); possuem solo 

característico, com alto teor de argila e matéria orgânica e ocorrem associados a estuários, 

lagunas, baías e enseadas.    

 

Restinga 

As restingas são definidas como “depósito arenoso paralelo à linha da costa, de 

forma geralmente alongada, produzido por processos de sedimentação, onde se 

encontram diferentes comunidades que recebem influência marinha, com cobertura 

vegetal em mosaico, encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, 

apresentando, de acordo com o estágio sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, 

este último mais interiorizado”. Assim como os mangues, são parte da transição oceano-

continente, recebendo influências ambientais de ambos e com grande importância para a 

biodiversidade e regulação de processos de erosão e deposição de sedimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APP de lago, lagoa ou reservatório 

As APPs de lagos e lagoas naturais em zonas rurais serão de: 

 50m para lagos ou lagoas com até 20 ha de superfície; 

 100m para lagos ou lagoas com mais de 20 ha de superfície. 

Em zonas urbanas, serão de 30m, sempre contados a partir da borda do 
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reservatório.  

  Para lagos ou lagoas artificiais decorrentes de barramentos de rios (represas), 

a APP será aquela definida no licenciamento do reservatório. Para os demais casos, 

consultar a tabela abaixo. 

No caso de reservatórios destinados ao abastecimento público ou à geração de 

energia com contrato de concessão ou autorização emitidos anteriormente à Medida 

Provisória 2.166/67, a APP será a área entre o nível máximo operativo normal e a cota 

máxima maximorum.  

 

Atenção! Não será exigida APP de reservatórios não decorrentes de barramento (ou seja, 

decorrentes de escavação sem associação com corpo d’água natural superficial) ou com 

superfície (espelho d’água) inferior a 1 (um) ha de área.  

Veja a tabela abaixo e o fluxograma a seguir sobre a largura das APPs de 

reservatórios. 

Todas as APPs devem ser inseridas como polígonos. Ao traçar um lago ou 

reservatório na camada Outros corpos d’água, o sistema calcula automaticamente a área 

da superfície, conforme indicado na figura apresentada adiante. Também pode ser usada 

a nova ferramenta Medir área  para calcular a superfície do corpo d’água.  

 

Uso e área da superfície do 

Reservatório Artificial 

Largura da Área de Preservação Permanente (m) 

Até 24/05/12 - 

Considerar Resolução 

CONAMA 302 - a 

contar do nível 

máximo normal 

De 25/05/12 (Lei 

12651/2012) em diante - a 

contar do nível máximo 

normal 

Geração de energia elétrica 

– até 10ha 

15 Área urbana – 15 a 30 

Área rural – 30 a 100 

Geração de energia elétrica 

– superior a 10ha 

Área urbana 

consolidada – 30 

Área urbana – 15 a 30 

Área rural – 100 Área rural – 30 a 100 
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Abastecimento público  Área urbana 

consolidada – 30 

Área urbana – 15 a 30 

Área rural – 100 Área rural – 30 a 100 

Outros usos – superfície 

entre 1ha e 20ha 

Área urbana 

consolidada – 30 

Conforme licenciamento 

 Área rural – 15 Conforme licenciamento 

Outros usos – área superior 

a 20ha 

Área urbana 

consolidada – 30 

Conforme licenciamento 

Área rural – 100 Conforme licenciamento 
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Veja a seguir como desenhar a faixa de APP de um lago, lagoa ou reservatório. 
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APP de borda de tabuleiro ou chapada 

Esta Área de Preservação Permanente foi definida pelo inciso VIII do Artigo 4 da 

Lei Federal 12.651/2012; deve-se preservar uma faixa de, no mínimo, 100 metros nas 

áreas planas a partir da linha de quebra do relevo (início da escarpa). 
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Veredas 

As veredas são áreas típicas do cerrado, caracterizadas pela presença de buritis e 

solo encharcado. Essas áreas são protegidas para além de seus limites em uma faixa de 

50 metros. Para demarcar essa área e sua faixa de proteção, deve-se desenhar a área total 

de APP, considerando a faixa de 50 metros (para tanto, é possível estimar a distância de 

modo semelhante à APP de reservatório, usando a ferramenta de cálculo de distância, ou 

estimar com a escala gráfica no canto inferior direito da tela). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altitude superior a 1.800 metros 

As áreas de altitude superior a 1.800 metros são poucas no país e têm ocorrência 

restrita no Estado de São Paulo, presentes somente nas Serras da Mantiqueira e da 

Bocaina. Para identificar tais áreas no SICAR-SP, é preciso mudar o modo de exibição 

da imagem, com comando no canto superior direito, mudando de Satélite ou Ortofoto 
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para Mapa, e em Mapa assinalar exibição de Terreno, que irá mostrar as curvas de nível 

– linhas que representam altitude de mesmo valor (visualizadas em escala maior, ou seja, 

pode ser necessário um afastamento – zoom out – para exibição das linhas das curvas de 

nível). 
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Vegetação Nativa  

  Nessa camada devem ser apontados todos os fragmentos de vegetação nativa em 

bom estado de conservação da propriedade ou posse. A área de vegetação nativa deve ser 

indicada mesmo que esteja em Área de Preservação Permanente ou em área de Reserva 

Legal (nesses casos, as camadas ficarão sobrepostas no sistema). 

Deve ser cadastrado todo fragmento de vegetação nativa protegida, ou seja, 

estágios inicial, médio e avançado de Mata Atlântica e Cerrado. 

Essas áreas devem ser inseridas como polígonos.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserva Legal 

  A Reserva Legal é a área de 20% da propriedade ou posse rural que deve ser 

destinada à conservação e ao uso sustentável dos recursos naturais. 

  Esta camada deverá conter os dados referentes a uma Reserva Legal já instituída 

por algum órgão ambiental (SMA, CETESB, SAA, IBAMA ou IBDF) ou uma proposta 

de área(s) onde se pretende localizar a Reserva Legal da propriedade. A Reserva Legal 

pode ser desenhada em área com ou sem vegetação nativa e, nesse momento, pelo sistema, 

não serão estipulados compromissos para a restauração da Reserva Legal. Essas áreas 

devem ser inseridas como polígonos. 

Para facilitar a proposição de uma área de Reserva Legal, são exibidas as áreas de 

Reservas Legais propostas ou instituídas de imóveis vizinhos (a 10 km do limite do 

imóvel que está sendo cadastrado). De acordo com a Lei 12651/2012, a aprovação da área 
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de Reserva Legal deve levar em conta a formação de corredores ecológicos com outra 

Reserva Legal ou com outras áreas protegidas. 

 

Após desenhar o polígono ou carregar uma camada sem utilizar o modelo, a 

situação da RL – se já está instituída ou se trata de uma proposta – deve ser informada. 

Caso tenha sido preenchido o modelo antes de carregar a camada não será necessário 

informar mais nada. 

Caso a Reserva Legal (RL) já tenha sido instituída, sua inserção é obrigatória e 

deve ser informado o número e ano do processo e se ela já foi averbada. Todas as 

propostas inseridas serão analisadas pelo órgão competente e só serão instituídas após a 

aprovação do mesmo. Caso não haja Reserva Legal instituída e o proprietário não queira 

fazer uma proposta no momento, deve ser selecionada a opção Não existe. 

É possível alocar a Reserva Legal nas APPs, independentemente do tamanho da 
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propriedade, desde que sejam atendidos os requisitos previstos no artigo 15 da Lei 

12.651/2012:  

 A APP deve estar conservada ou em processo de restauração ecológica. Isso 

significa que, caso o proprietário esteja fazendo uso agrícola da APP, precisará 

interrompê-lo e iniciar um processo de restauração da área para possibilitar sua 

inserção como Reserva Legal; 

 Não poderá haver nova conversão para uso do solo, ou seja, não serão emitidas 

autorizações para desmatamento nessa propriedade rural.  

  Se o declarante quiser alocar sua Reserva Legal na APP, basta desenhar o polígono 

da proposta de RL sobre as áreas de APP inseridas ou desenhadas automaticamente pelo 

sistema. 

 

 

   

 

Declividade entre 25º e 45º 

As encostas com inclinação entre 25º e 45º (veja imagem a seguir) são 

consideradas áreas de uso restrito e precisam ser inseridas no SICAR-SP. Nessas áreas, 

conforme artigo 11º da Lei 12.651/2012 serão permitidos o manejo florestal sustentável, 

o exercício de atividades agrossilvipastoris e a manutenção da infraestrutura física 

associada ao desenvolvimento das atividades, sendo vedado o desmatamento. Essas áreas 
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devem ser inseridas como polígonos. 

Observação: Para melhor identificar as áreas de encostas com inclinação entre 25º 

e 45º é aconselhável que se realizem verificações em campo ou consultas a material 

cartográfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso Consolidado 

  Devem ser inseridas, somente sobre as Áreas de Preservação Permanentes, 

Reserva Legal ou Declividade entre 25° e 45° anteriormente desenhadas, as áreas que 

possuem ocupação (cultura agrícola, pasto, agrofloresta, edificações, ecoturismo ou 

turismo rural) existente antes da data de 22/07/2008. Essas áreas são as áreas de uso 

rural consolidado e devem ser inseridas como polígonos. Após desenhar ou carregar 

essa(s) área(s), informe qual era seu uso antes de 22/07/2008 na lista que aparece no 

Declividade 
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sistema. 

É muito importante declarar essas áreas para que, caso o proprietário deseje, 

parte delas possa continuar a ser utilizada por meio da adesão ao PRA – Programa de 

Regularização Ambiental, conforme artigo 61-A da Lei 12.651/2012. 

Atenção! Caso tenha edificações em APPs ou em áreas com declividade entre 25° e 45°, 

é muito importante desenhá-las de forma separada, indicando na lista que se trata de 

edificações (inclusive infraestrutura associada a atividades agrossilvipastoris e seus 

acessos).  

 

 

 

 

 

 

 

Como já mencionado anteriormente, está disponível um modelo em shapefile para 

download, que contém um arquivo em leiame.txt para facilitar o preenchimento de todas 

as camadas que possuem atributos obrigatórios, incluindo a camada de uso consolidado. 

O modelo para a camada de uso consolidado, que deve ser editado em programa de SIG1, 

possui um campo obrigatório onde o declarante insere o tipo de uso. Quando o modelo 

não for utilizado para o upload, o sistema exigirá o preenchimento dos campos 

obrigatórios através da lista que aparece no sistema. Para mais informações, consulte o 

item Como fazer upload de shapefile.  

Nota: em 07 de abril de 2016, foi introduzida mudança no sistema e no modelo, 

com a exclusão da opção “Outras” e divisão de “Ecoturismo e Turismo Rural” em duas 

categorias distintas, e assim, cadastros feitos antes desta data e com estes atributos 

específicos devem, caso precisem ser finalizados (a partir de situação Em alteração ou se 

ainda Em cadastramento), atualizar as informações. 

                                                           
1 SIG – Sistema de Informações Geográficas. Um exemplo é o Quantum GIS, que é gratuito. 

NOVO! 
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Reserva Legal de Compensação 

  São áreas com vegetação nativa, ou em recomposição, utilizada para compensar a 

Reserva Legal de outra propriedade. Essas áreas, que devem ser inseridas como 

polígonos, são informadas no CAR da propriedade que tem o excedente de vegetação. 

Após desenhar o polígono ou carregar uma camada sem utilizar o modelo, a 

situação da RL – se já está instituída e averbada ou se trata de uma proposta e também se 

é uma Reserva Legal em condomínio2 – deve ser informada. Caso tenha sido preenchido 

o modelo antes de carregar a camada não será obrigatório informar mais nada. 

O número do CAR da propriedade que está compensando essa Reserva Legal só 

pode ser indicado dentro do SICAR-SP, não sendo possível cadastrar essa informação por 

meio da tabela de atributos do shapefile modelo.  Caso ainda não exista o número do CAR 

dessa outra propriedade, é possível informá-lo em outro momento. Não é possível 

vincular um imóvel cuja situação do CAR seja Em análise, Cancelado ou Inválido.  

                                                           
2 Reserva Legal em condomínio é uma área destinada à Reserva Legal, instituída por um grupo de proprietários de imóveis 
rurais que se associam em regime de condomínio, para formar a porcentagem exigida em Lei da Reserva Legal desse 
conjunto de imóveis. Nesse caso, não haverá área individualizada da RL para cada imóvel, mas a área final da RL deverá 
corresponder a 20% da área de cada um dos imóveis participantes do condomínio. Vale lembrar que o órgão ambiental 
deverá aprovar a localização da proposta de Reserva Legal. 
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No caso de Reserva Legal em Condomínio, pode-se indicar mais de um imóvel na 

compensação, e deve-se indicar qual a área, em hectares, que o imóvel está compensando 

naquela área de Reserva Legal.  

Qualquer proposta de Reserva Legal deve passar por aprovação do órgão 

competente. Ademais, as propostas de Reserva Legal de Compensação devem ser de 

imóveis de mesma titularidade, isto é, ao menos um dos proprietários, ou posseiros, tem 

que ser o mesmo nos dois imóveis envolvidos na compensação. Essa determinação 

provém da Lei 12651/2012, que no § 5° do art. 66, diz que a compensação poderá ser 

feita de uma das seguintes formas: 

“(...) II - arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou Reserva Legal; 

(...) IV - cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal, em imóvel 

de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação nativa 

estabelecida, em regeneração ou recomposição, desde que localizada no mesmo bioma.” 

(grifos nossos). 

Vale ressaltar que as Reservas Legais de Compensação de titularidades 

diferentes já instituídas anteriormente pelo órgão ambiental podem ser inseridas 

normalmente no sistema, desde que informados corretamente os atributos. 

Ao adquirir a área de Reserva Legal excedente de um imóvel de terceiro, desde 

que as áreas deficitárias e sobressalentes em Reserva Legal passem a ter a mesma 

titularidade é possível vincular os cadastros. 

Caso queira realizar uma compensação de Reserva Legal de imóvel de outra 

titularidade, deve ser utilizado o mecanismo de Servidão Ambiental (descrito na seção 

seguinte). 
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Cadastros realizados antes de 03/11/2015: no caso de já ter sido inserida uma proposta 

de Reserva Legal de Compensação, é possível que o sistema exija um ajuste, pois uma 

regra no sistema foi alterada (em atendimento às normas legais): é necessário que a 

compensação de Reserva Legal seja feita em imóveis de mesma titularidade. Nos casos 

das Reservas que já haviam sido instituídas, e foram indicadas como instituídas no 

SICAR-SP, esse ajuste não será necessário. De toda forma, todos que cadastraram 

Reserva de Compensação deverão indicar se é uma Reserva em condomínio ou não.  

 

 

Servidão Ambiental 

  Área voluntariamente instituída, temporária ou perpetuamente, para preservação, 

conservação ou recuperação dos recursos ambientais existentes. Pode ser inserida uma 

proposta de Servidão Ambiental, caso a propriedade tenha vegetação nativa além do 

exigido. Essas áreas devem ser inseridas como polígonos.  

Após desenhar o polígono ou carregar uma camada sem utilizar o modelo, a 

situação da Servidão Ambiental – se já está instituída e averbada ou se trata de uma 

proposta, se a Servidão é perpétua ou temporária, no último caso sendo necessário indicar 

o prazo de vigência mínimo de 15 anos e também se é uma Servidão Ambiental em 

condomínio – deve ser informada. Caso tenha sido preenchido o modelo antes de carregar 

a camada não será obrigatório informar mais nada. 

O número do CAR da propriedade que está compensando a Reserva Legal nesta 

Servidão Ambiental só pode ser indicado dentro do SICAR-SP, não sendo possível 

cadastrar essa informação por meio da tabela de atributos do shapefile modelo. Caso ainda 

não exista o número do CAR dessa outra propriedade, é possível informá-lo em outro 

momento. Não é possível vincular um imóvel cuja situação do CAR seja Em análise, 

Cancelado ou Inválido. 

Em 15 de julho de 2016, estreou no SICAR-SP uma nova funcionalidade, a 

disponibilização de áreas para compensação de terceiros em um banco de áreas que pode 

ser acessado dentro do próprio sistema (SICAR-SP). Para oferecer sua área, é possível 

assinalar a opção na janela de informações, conforme a figura a seguir.  
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Para buscar áreas, é preciso acessar a página de Banco de Áreas, uma vez nesta 

página é possível usar os mecanismos de busca e, ainda, entrar em contato com quem está 

disponibilizando área. O processo está demonstrado nas figuras a seguir. 
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Cadastros realizados antes de 03/11/2015: devido às alterações no sistema, o usuário 

deverá informar a vigência da Servidão Ambiental (se perpétua ou temporária) e se é uma 

Reserva Legal em condomínio. O número do CAR que está compensando nesse imóvel 

através dessa servidão também poderá ser vinculado. Para isso, basta entrar na camada 

Servidão Ambiental, clicar no ícone de Informação  , clicar no polígono da Servidão 

Ambiental para abrir a janela com as informações e salvar os atributos. 

 

 

Dúvidas? 

0800-113-560 - Disque Ambiente 

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

 

 

 

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

