
 

 

 

Circular. nº 40/2021                                                                                   São Paulo, 29 de outubro de 2021. 

Prezado Sr. Presidente, 

Na qualidade de presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de 

São Paulo - FAESP, no intuito de contribuir para segurança jurídica da classe agropecuária paulista, em 

especial no que se refere à regularização ambiental das propriedades rurais, dirigimo-nos à Vossa Senhoria 

para informar o que segue:  

De acordo com os novos procedimentos estabelecidos com a publicação da Resolução 

da Secretaria da Agricultura e Abastecimento – SAA nº 54 de 15 de agosto de 2021, o SICAR/SP passou a 

integrar  o SICAR Federal, o que permitirá a realização de uma análise automática e célere do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR) dos imóveis rurais, com a aplicação das regras previstas pelo Código Florestal (Lei 

12.651/12), inclusive com o uso de mapas e dados espaciais estabelecidos no texto do Decreto Estadual nº 

65.182/20, que instituiu o Programa Agro Legal. 

Nesse sentido, informamos que a SAA recentemente deu início a realização de novos 

procedimentos de análise, buscando obter uma homologação do CAR mais objetiva e rápida, sem com isso 

causar qualquer prejuízo à excelência e rigor técnico, exigidos na análise do processo de regularização 

ambiental dos imóveis rurais. 

Contudo, para o sucesso dessa iniciativa, é necessário que o produtor rural faça a 

verificação das informações declaradas no Cadastro Ambiental Rural - CAR, conforme os itens abaixo:   

1.     Dados do proprietário ou possuidor rural; 

a.     Nome; 

b.     Endereço do e-mail 

2.     Dados do imóvel rural  

a.     Limites 

b.     Delimitação das áreas consolidadas 

c.     Vegetação nativa do imóvel 

 



 

 

 

Diante do exposto, solicitamos a Vossa Senhoria alertar aos produtores rurais de sua 

base territorial sobre a necessidade de acompanhamento dos canais de comunicação do SICAR/SP, bem 

como da importância de estarem atentos ao recebimento de possíveis notificações, inclusive por e-mail, 

contendo solicitações para correção e/ou complementação de informações relativas ao CAR. 

Na certeza de contar com o apoio desse Sindicato, aproveitamos o ensejo para renovar 

nossos votos de elevada estima e consideração. 

Atenciosamente, 

 

 

FÁBIO DE SALLES MEIRELLES 

Presidente 

"PLANTE, CULTIVE E COLHA A PAZ" 

 

 

 
 


