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1º Relatório – Balanço do CAR em SP
Resultados e análises preliminares realizadas com os dados declarados de

imóveis inscritos até 05/05/2016

• Este relatório visa apresentar à sociedade análises exploratórias 
preliminares dos resultados do cadastramento de imóveis no SICAR-
SP após o prazo limite para inscrição de imóveis com mais de 4 
módulos fiscais de área. 

• Para todas as análises, foram considerados apenas cadastros válidos, 
desconsiderando-se cadastros na situação “Em cadastramento” ou 
“Cancelado”. 



Total de imóveis inscritos 

Número de 
imóveis inscritos 
com até 4 
módulos fiscais 

% do número 
total de imóveis 
com até 4MF no 
estado 

Número de 
imóveis inscritos 
com mais de 4 
módulos fiscais 

% do número 
total de imóveis 
com mais de 
4MF no estado 

TOTAL DE 
IMÓVEIS 
INSCRITOS 

% TOTAL DE IMÓVEIS INSCRITOS 

250341 91,63% 42538 82,76% 292879 90,23% 

Área inscrita dos 
imóveis com até 4 
módulos fiscais 

% de área dos 
imóveis com até 4 
MF 

Área inscrita dos 
imóveis com mais 
de 4 módulos fiscais 

% de área dos 
imóveis com mais de 
4 MF 

ÁREA TOTAL 
INSCRITA 

% DA ÁREA TOTAL 
INSCRITA 

4814816,89 86,97% 12927058,46 86,36% 17741875,35 86,53 

MAIORES DE 4 
MÓDULOS FISCAIS 

MENORES DE 4 
MÓDULOS FISCAIS 

TOTAL Os dados do universo cadastrável são 
provenientes da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento e têm como base o 
Levantamento de Unidades de Produção 
Agropecuária - LUPA realizado em 2008 

Número de imóveis 8.860 22.860 31.720 ESTIMATIVA DE IMÓVEIS A CADASTRAR 

Área (ha) 2.040.939,64 721.292,01 2.762.231,65 





Informações espaciais declaradas 
• Estas informações foram calculadas a partir das informações espaciais extraídas do SICAR-SP, relativas aos imóveis

cadastrados até 05 de maio de 2016, e ainda são preliminares. Devido ao grande volume de dados e ao complexo
processo de cruzamento de informações, pode haver pequenas incorreções. Refinamentos devem ser realizados nas
próximas semanas, e portanto os dados aqui apresentados podem sofrer ligeiras alterações.

Área 

cadastrada 

(ha)

Vegetaçã

o Nativa 

(ha)

Uso rural 

consolida

do (ha

Área de 

Preservaçã

o 

Permanent

e  

APP com 

vegetaçã

o nativa 

(ha)

APP com 

Uso Rural 

Consolidad

o (ha)

Reserva 

Legal * (ha)

Reserv

a Legal 

em 

APP 

(ha)

Reserva 

Legal com 

vegetação 

nativa (ha)

Imóveis 

com 

mais de 

4 

módulo

s fiscais

12.926.821,29 1.963.731,19 180.304,62 819.163,52 350.452,89 117.139,57 1.488.894,02 304.930,43 865.283,13

% DA ÁREA 

DO IMÓVEL

15,2% N/A 6,3% 11,5%

N/A % da APP 42,8% 14,3% % da Reserva 

Legal

20,5% 58,1%



Informações espaciais declaradas 

Imóveis 

com até 

4 

módulo

s fiscais

4.814.866,07 479.439,02 154.307,98 360.340,59 109.717,53 114.435,22 7 216.651,10 57.511,1

6

129.248,90

% DA ÁREA 

DO IMÓVEL

10,0% N/A 7,5% 4,5% 

N/A % da APP 30,4% 31,8% % da Reserva 

Legal

26,5% 59,7%

Total 7.741.687,36 2443170,208 334612,593 1179504,106 460170,417 231574,795 1705545,116 361350,1716 994532,028

% da 

área doS 

imóveis

100% 13,77% N/A 6,65% 2,59% 1,31% 9,61% 2,04% 5,61%

% da APP 39,0% 19,63% % da Reserva 

Legal

21,2% 58,31%

*Os dados aqui citados referem-se à Reserva Legal, Reserva Legal de Compensação e Servidão Ambiental declaradas. Para os 
dois últimos casos, foi considerada a declaração dessas camadas na área do imóvel onde elas estão efetivamente localizadas, 
e não no imóvel vinculado à compensação. 



Demais informações 

• Imóveis que declararam ser da agricultura familiar - 105.298

• Assentamentos inscritos pela Fundação Instituto de Terras de São
Paulo - Fundação ITESP 139 assentamentos - 146,5 mil hectares

• Imóveis que declararam interesse em participar do Nascentes
(disponibilização de APP para ações de restauração por terceiros) -

29.971

• Imóveis que declararam estar em Unidade de Conservação pendente
de regularização fundiária - 339



Obrigada!
gabinete.ambiente@sp.gov.br 


