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Lei Federal nº. 12.651/12
Reserva Legal
Conceito:
Art. 3º, inciso III

Área localizada no interior de uma
propriedade ou posse rural, delimitada
nos termos do Art. 12, com as seguintes
funções:

Assegurar o uso econômico de modo
sustentável dos recursos naturais
Auxiliar a conservação e reabilitação dos
processos ecológicos
Promover
a
biodiversidade

conservação

da

Abrigo e proteção de fauna e flora nativas.

RESERVA LEGAL
DELIMITAÇÃO DA RESERVA
LEGAL

Lei Federal 12.651/12
Art. 12, 13, 14 15 e 16

Reserva Legal
Art. 12 da Lei 122651/12

Quem
precisa e
quanto?

Todo imóvel rural deve manter área com cobertura
de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem
prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de
Preservação Permanente, observados os seguintes
percentuais mínimos em relação à área do imóvel,
excetuados os casos previstos no art. 68
desta
Lei:

Reserva Legal
Art. 12 da Lei 12651/12

I - localizado na Amazônia Legal:
a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado
em área de florestas;
b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel
situado em área de cerrado;
c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em
área de campos gerais;

II - localizado nas demais regiões do País:
20% (vinte por cento).

§ 1o Em caso de fracionamento do imóvel rural, a qualquer
título, inclusive para assentamentos pelo Programa de Reforma
Agrária, será considerada, para fins do disposto do caput, a área
do imóvel antes do fracionamento.
§ 2o O percentual de Reserva Legal em imóvel situado em área
de formações florestais, de cerrado ou de campos gerais na
Amazônia Legal será definido considerando separadamente os
índices contidos nas alíneas a, b e c do inciso I do caput.

§ 3o Após a implantação do CAR, a supressão de novas áreas de
floresta ou outras formas de vegetação nativa apenas será
autorizada pelo órgão ambiental estadual integrante do Sisnama
se o imóvel estiver inserido no mencionado cadastro, ressalvado
o previsto no art. 30.

§ 4o Nos casos da alínea a do inciso I, o poder público poderá
reduzir a Reserva Legal para até 50% (cinquenta por cento), para
fins de recomposição, quando o Município tiver mais de 50%
(cinquenta por cento) da área ocupada por unidades de
conservação da natureza de domínio público e por terras
indígenas homologadas.
§ 5o Nos casos da alínea a do inciso I, o poder público estadual,
ouvido o Conselho Estadual de Meio Ambiente, poderá reduzir
a Reserva Legal para até 50% (cinquenta por cento), quando o
Estado tiver Zoneamento Ecológico-Econômico aprovado e mais
de 65% (sessenta e cinco por cento) do seu território ocupado
por unidades de conservação da natureza de domínio público,
devidamente regularizadas, e por terras indígenas
homologadas.

EXCEÇÕES PREVISTAS - Artigo 12 da Lei 12651/12
§ 6o Os empreendimentos de abastecimento público de
água e tratamento de esgoto não estão sujeitos à
constituição de Reserva Legal.
§ 7o Não será exigido Reserva Legal relativa às áreas
adquiridas ou desapropriadas por detentor de concessão,
permissão ou autorização para exploração de potencial de
energia hidráulica, nas quais funcionem empreendimentos de
geração de energia elétrica, subestações ou sejam instaladas
linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica.
§ 8o Não será exigido Reserva Legal relativa às áreas
adquiridas ou desapropriadas com o objetivo de implantação
e ampliação de capacidade de rodovias e ferrovias.

EXCEÇÕES PREVISTAS
Artigo 67 da Lei 12651/12

Imóveis rurais que detinham em 22 de julho de
2008, área de até quatro módulos fiscais e que
possuam remanescentes de vegetação nativa
em percentuais inferiores ao previsto no Art.
12, a Reserva Legal será constituída com a área
ocupada com a vegetação nativa existente em
22 de julho de 2008, vedadas novas conversões
para uso alternativo do solo.

CORREDORES
ECOLÓGICOS
COM APP, RESERVA
LEGAL E UCS
ÁREAS DE MAIOR
FRAGILIDADE AMBIENTAL

ZONEAMENTO
ECOLÓGICO
ECONÔMICO
LOCALIZAÇÃO DA
RESERVA LEGAL
ART. 14

PLANOS DE BACIAS
HIDROGRÁFICAS

ÁREAS DE MAIOR
IMPORTÂNCIA PARA A
CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE E ÁREAS
DE MAIOR FRAGILIDADE

(São Paulo:BIOTA/FAPESP)

Reserva Legal
Art. 14 da Lei 122651/12
§ 1o O órgão estadual integrante do Sisnama ou
instituição por ele habilitada deverá aprovar a localização
da Reserva Legal após a inclusão do imóvel no CAR,
conforme o art. 29 desta Lei.
§ 2o Protocolada a documentação exigida para a
análise da localização da área de Reserva Legal, ao
proprietário ou possuidor rural não poderá ser imputada
sanção administrativa, inclusive restrição a direitos, por
qualquer órgão ambiental competente integrante do
Sisnama, em razão da não formalização da área de
Reserva Legal.

Reserva Legal

Art. 15 da Lei 12651/12
Pode incluir APP na Reserva Legal?
Será admitido o cômputo das APPs, desde que:

I - não implique a
conversão de novas
áreas para o uso
alternativo do solo

II - a área a ser
computada esteja
conservada ou em
processo de
recuperação

III - o proprietário ou
possuidor tenha
requerido inclusão do
imóvel no Cadastro
Ambiental Rural - CAR

§ 1º O regime de proteção da Área de
Preservação Permanente não se altera na
hipótese prevista neste artigo.

Reserva Legal

Art. 15 da Lei 12651/12

§ 2o O proprietário ou possuidor de imóvel com
Reserva Legal conservada e inscrita no Cadastro
Ambiental Rural - CAR de que trata o art. 29, cuja área
ultrapasse o mínimo exigido por esta Lei, poderá utilizar
a área excedente para fins de constituição de servidão
ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros
instrumentos congêneres previstos nesta Lei.
§3o O cômputo de que trata o caput aplica-se a todas
as modalidades de cumprimento da Reserva Legal,
abrangendo a regeneração, a recomposição e a
compensação.

Reserva Legal

Art. 15 da Lei 12651/12

§ 4o É dispensada a aplicação do inciso I do
caput deste artigo, quando as Áreas de
Preservação Permanente conservadas ou em
processo de recuperação, somadas às demais
florestas e outras formas de vegetação nativa
existentes em imóvel, ultrapassarem:

I - 80% (oitenta por cento) do imóvel rural
localizado em áreas de floresta na Amazônia
Legal.

Reserva Legal

Art. 16 da Lei 12651/12
Poderá ser instituído Reserva Legal em regime de condomínio ou
coletiva entre propriedades rurais, respeitado o percentual previsto no
art. 12 em relação a cada imóvel.
(Incluído pela Lei nº 12.727, de
2012).
Parágrafo único. No parcelamento de imóveis rurais, a área de
Reserva Legal poderá ser agrupada em regime de condomínio entre
os adquirentes.
A

B

E

0,20*A
0,20*B
0,20*C
C

D

0,20*D
0,20*E

RESERVA LEGAL
REGIME DE PROTEÇÃO

Lei Federal 12.651/12
Artigos 17 ao 24

Reserva Legal
Regime de Proteção
Art. 17 da Lei 12651/12

A Reserva Legal deve ser conservada com cobertura
de vegetação nativa, pelo proprietário do imóvel
rural, possuidor ou ocupante a qualquer título,
pessoa física ou jurídica, de direito público ou
privado.

§1º Admite-se a exploração econômica mediante
regime de manejo florestal sustentável, previamente
aprovado pelo órgão competente do Sisnama.

Reserva Legal
Regime de Proteção
Art. 17 da Lei 12651/12

§3º É obrigatória a suspensão imediata das
atividades em área de Reserva Legal
desmatada irregularmente após 22 de julho
de 2008.

Reserva Legal
Regime de Proteção
Art. 17 da Lei 12651/12

§ 4o Sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e
penais cabíveis, deverá ser iniciado, nas áreas de que
trata o § 3º deste artigo, o processo de recomposição da
Reserva Legal em até 2 (dois) anos contados a partir da
data da publicação desta Lei, devendo tal processo ser
concluído nos prazos estabelecidos pelo Programa de
Regularização Ambiental - PRA, de que trata o art. 59.
(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).

Reserva Legal
Regime de Proteção
Incrição no CAR- Cadastro Ambiental Rural
Art. 18

A área de Reserva Legal deverá ser registrada
no órgão ambiental competente por meio de
inscrição no CAR de que trata o art. 29, sendo
vedada a alteração de sua destinação, nos
casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento, com as exceções previstas
nesta Lei.

Reserva Legal
Regime de Proteção
Incrição no CAR- Cadastro Ambiental Rural
Art. 18
§ 1º A inscrição da Reserva Legal no CAR será feita
mediante a apresentação de planta e memorial descritivo,
contendo a indicação das coordenadas geográficas com
pelo menos um ponto de amarração, conforme ato do
Chefe do Poder Executivo.
§ 2º Na posse, a área de Reserva Legal é assegurada
por termo de compromisso firmado pelo possuidor com o
órgão competente do Sisnama, com força de título
executivo extrajudicial, que explicite, no mínimo, a
localização da área de Reserva Legal e as obrigações
assumidas pelo possuidor por força do previsto nesta Lei.

Reserva Legal
Regime de Proteção
Incrição no CAR- Cadastro Ambiental Rural
Art. 18
§ 3º A transferência da posse implica a subrogação das obrigações assumidas no termo de
compromisso de que trata o § 2º.
§ 4º O registro da Reserva Legal no CAR
desobriga a averbação no Cartório de Registro
de Imóveis, sendo que, no período entre a data
da publicação desta Lei e o registro no CAR, o
proprietário ou possuidor rural que desejar fazer
a averbação terá direito à gratuidade deste ato.

Reserva Legal
Regime de Proteção
Art. 19
A inserção do imóvel rural em perímetro urbano
definido mediante lei municipal não desobriga o
proprietário ou posseiro da manutenção da área
de Reserva Legal, que só será extinta
concomitantemente ao registro do parcelamento
do solo para fins urbanos.

Reserva Legal
Regime de Proteção
Art. 20

Art. 20. No manejo sustentável da vegetação
florestal da Reserva Legal, serão adotadas
práticas de exploração seletiva nas
modalidades de manejo sustentável sem
propósito comercial para consumo na
propriedade e manejo sustentável para
exploração florestal com propósito comercial.

Reserva Legal
Regime de Proteção
Art. 21
É livre a coleta de produtos florestais não madeireiros,
tais como frutos, cipós, folhas e sementes, devendo-se
observar:
I - os períodos de coleta e volumes fixados em
regulamentos específicos, quando houver;
II - a época de maturação dos frutos e sementes;
III - técnicas que não coloquem em risco a sobrevivência
de indivíduos e da espécie coletada no caso de coleta de
flores, folhas, cascas, óleos, resinas, cipós, bulbos,
bambus e raízes.

Reserva Legal
Regime de Proteção
Art. 22
O manejo florestal sustentável da vegetação da Reserva
Legal com propósito comercial depende de autorização
do órgão competente e deverá atender as seguintes
diretrizes e orientações:
I - não descaracterizar a cobertura vegetal e não
prejudicar a conservação da vegetação nativa da área;
II - assegurar a manutenção da diversidade das
espécies;
III - conduzir o manejo de espécies exóticas com a
adoção de medidas que favoreçam a regeneração de
espécies nativas.

Reserva Legal
Regime de Proteção
Art. 23 e Art. 24
Art. 23. O manejo sustentável para exploração florestal
eventual sem propósito comercial, para consumo no
próprio imóvel, independe de autorização dos órgãos
competentes, devendo apenas ser declarados
previamente ao órgão ambiental a motivação da
exploração e o volume explorado, limitada a exploração
anual a 20 (vinte) metros cúbicos.
Art. 24. No manejo florestal nas áreas fora de Reserva
Legal, aplica-se igualmente o disposto nos arts. 21, 22 e
23.

CAPÍTULO V
SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO
PARA USO ALTERNATIVO DO
SOLO
Artigos 26, 27 e 28 da Lei Federal
12.651/12

CAPÍTULO V da Lei 12651/12
Da supressão de vegetação para uso
alternativo do solo
Art. 26
A supressão de vegetação nativa para uso
alternativo do solo, tanto de domínio público como
de domínio privado, dependerá do cadastramento
do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia
autorização do órgão estadual competente do
Sisnama.

CAPÍTULO V da Lei 12651/12
Da supressão de vegetação para uso
alternativo do solo
Art. 27
Nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a
supressão de vegetação que abrigue espécie da flora
ou da fauna ameaçada de extinção, segundo lista
oficial publicada pelos órgãos federal ou estadual ou
municipal do Sisnama, ou espécies migratórias,
dependerá da adoção de medidas compensatórias e
mitigadoras que assegurem a conservação da
espécie.

CAPÍTULO V da Lei 12651/12
Da supressão de vegetação
alternativo do solo
Art. 28

para

uso

Não é permitida a conversão de vegetação
nativa para uso alternativo do solo no imóvel
rural que possuir área abandonada.

RESERVA LEGAL
CADASTRO AMBIENTAL RURAL

Artigos 29 e 30 da Lei Federal 12.651/12 e
Artigos 5º, 6º, 7º e 8º do Decreto nº 7830/12 e
Instrução Normativa nº2/MMA/2014

Reserva Legal
CAR- Cadastro Ambiental Rural
Art 29
É criado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito do
Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente SINIMA, registro público eletrônico de âmbito nacional,
obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade
de integrar as informações ambientais das propriedades e
posses rurais, compondo base de dados para controle,
monitoramento, planejamento ambiental e econômico e
combate ao desmatamento.

Reserva Legal
CAR- Cadastro Ambiental Rural
Art 29
§ 1º A inscrição do imóvel rural no CAR deverá ser feita,
preferencialmente, no órgão ambiental municipal ou
estadual, que, nos termos do regulamento, exigirá do
proprietário ou possuidor rural:

I - identificação do proprietário ou possuidor rural;
II - comprovação da propriedade ou posse;

Reserva Legal
CAR- Cadastro Ambiental Rural
Art 29
III - identificação do imóvel por meio de planta e
memorial descritivo, contendo a indicação das
coordenadas geográficas com pelo menos um
ponto de amarração do perímetro do imóvel,
informando a localização dos remanescentes de
vegetação nativa, das Áreas de Preservação
Permanente, das Áreas de Uso Restrito, das
áreas consolidadas e, caso existente, também da
localização da Reserva Legal.

Reserva Legal
CAR- Cadastro Ambiental Rural
Art 29
§2º O cadastramento não será considerado
título para fins de reconhecimento do direito de
propriedade ou posse, tampouco elimina a
necessidade de cumprimento do disposto no art.
2º da Lei no 10.267, de 28 de agosto de 2001.

Reserva Legal
Incrição no CAR- Cadastro Ambiental Rural

Art. 29, §3º da Lei 12651/12 e Art. 6º §2º do Decreto
7830/12

Quando fazer?
Um ano contado da sua implantação*,
prorrogável por igual período.
DECRETO Nº 7830 de 17.10.2012
Art. 21
Ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente estabelecerá a
data a partir da qual o CAR será considerado implantado para
os fins do disposto neste Decreto e detalhará as informações
e os documentos necessários à inscrição no CAR, ouvidos
os Ministros de Estado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e do Desenvolvimento Agrário

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2/MMA, DE 06 DE
MAIO DE 2014
CAPÍTULO VI
Disposições Finais
Art. 64

Em atenção ao disposto no § 3º do art. 29,
da Lei nº 12.651, de 2012, e no art. 21, do
Decreto nº 7.830, de 2012, o CAR
considera-se implantado na data de
publicação desta Instrução Normativa.

DECRETO Nº 7830 de 17.10.2012

Dispõe sobre o Sistema de Cadastro Ambiental
Rural, o Cadastro Ambiental Rural, estabelece
normas de caráter geral aos Programas de
regularização Ambiental, de que trata a Lei
nº12.651, de 25 de maio de 2012, e dá outras
providências.

DECRETO Nº 7830 de 17.10.2012
CAPÍTULO II - Seção II
CAR- Cadastro Ambiental Rural
Art. 5º

O Cadastro Ambiental Rural - CAR deverá contemplar os
dados do proprietário, possuidor rural ou responsável
direto pelo imóvel rural, a respectiva planta
georreferenciada do perímetro do imóvel, das áreas de
interesse social e das áreas de utilidade pública, com a
informação da localização dos remanescentes de
vegetação nativa, das Áreas de Preservação
Permanente, das Áreas de Uso Restrito, das áreas
consolidadas e da localização das Reservas Legais.

DECRETO Nº 7830 de 17.10.2012
CAPÍTULO II - Seção II
CAR- Cadastro Ambiental Rural
Art. 6º
A inscrição no CAR, obrigatória para todas as propriedades e posses
rurais, tem natureza declaratória e permanente, e conterá
informações sobre o imóvel rural, conforme o disposto no art. 21.
§ 1º As informações são de responsabilidade do declarante, que
incorrerá em sanções penais e administrativas, sem prejuízo de
outras previstas na legislação, quando total ou parcialmente falsas,
enganosas ou omissas.
§ 2º A inscrição no CAR deverá ser requerida no prazo de 1 (um)
ano contado da sua implantação, preferencialmente junto ao órgão
ambiental municipal ou estadual competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA.

DECRETO Nº 7830 de 17.10.2012
CAPÍTULO II - Seção II
CAR- Cadastro Ambiental Rural
Art. 6º
§ 3º As informações serão atualizadas periodicamente ou
sempre que houver alteração de natureza dominial ou
possessória.
§ 4º A atualização ou alteração dos dados inseridos no CAR só
poderão ser efetuadas pelo proprietário ou possuidor rural ou
representante legalmente constituído.

DECRETO Nº 7830 de 17.10.2012
CAPÍTULO II - Seção II
CAR- Cadastro Ambiental Rural
Art. 7º
Caso detectadas pendências ou inconsistências nas
informações declaradas e nos documentos apresentados
no CAR, o órgão responsável deverá notificar o
requerente, de uma única vez, para que preste
informações complementares ou promova a correção e
adequação das informações prestadas.
§ 1º Na hipótese do caput, o requerente deverá fazer as
alterações no prazo estabelecido pelo órgão ambiental
competente, sob pena de cancelamento da sua inscrição
no CAR.

DECRETO Nº 7830 de 17.10.2012
CAPÍTULO II - Seção II
CAR- Cadastro Ambiental Rural
Art. 7º
§ 2º Enquanto não houver manifestação do órgão
competente acerca de pendências ou inconsistências
nas informações declaradas e nos documentos
apresentados para a inscrição no CAR, será considerada
efetivada a inscrição do imóvel rural no CAR, para todos
os fins previstos em lei.

DECRETO Nº 7830 de 17.10.2012
CAPÍTULO II - Seção II
CAR- Cadastro Ambiental Rural
Art. 7º
§ 3º O órgão ambiental competente poderá realizar
vistorias de campo sempre que julgar necessário para
verificação
das
informações
declaradas
e
acompanhamento dos compromissos assumidos.
§ 4º Os documentos comprobatórios das informações
declaradas poderão ser solicitados, a qualquer tempo,
pelo órgão competente, e poderão ser fornecidos por
meio digital.

DECRETO Nº 7830 de 17.10.2012
CAPÍTULO II - Seção II
CAR- Cadastro Ambiental Rural
Art. 8º
Para o registro no CAR dos imóveis rurais referidos no inciso V
do caput do art. 3º, da Lei no 12.651,de 2012, será observado
procedimento simplificado, nos termos de ato do Ministro de
Estado do Meio Ambiente, no qual será obrigatória apenas a
identificação do proprietário ou possuidor rural, a comprovação
da propriedade ou posse e a apresentação de croqui que
indique o perímetro do imóvel, as Áreas de Preservação
Permanente e os remanescentes que formam a Reserva Legal.

§ 1º Caberá ao proprietário ou possuidor apresentar os dados
com a identificação da área proposta de Reserva Legal.

DECRETO Nº 7830 de 17.10.2012
CAPÍTULO II - Seção II
CAR- Cadastro Ambiental Rural
Art. 8º
§ 2º Caberá aos órgãos competentes integrantes do SISNAMA, ou
instituição por ele habilitada, realizar a captação das respectivas
coordenadas geográficas, devendo o poder público prestar apoio técnico e
jurídico, assegurada a gratuidade de que trata o parágrafo único do art. 53
da Lei nº 12.651, de 2012, sendo facultado ao proprietário ou possuidor
fazê-lo por seus próprios meios.
§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo ao proprietário ou posseiro rural
com até quatro módulos fiscais que desenvolvam atividades
agrossilvipastoris, e aos povos e comunidades indígenas e tradicionais que
façam uso coletivo do seu território.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2/MMA, DE 06 DE
MAIO DE 2014

Dispõe sobre os procedimentos para a integração,
execução e compatibilização do Sistema de
Cadastro Ambiental Rural-SICAR e define os
procedimentos gerais do Cadastro Ambiental
Rural-CAR.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2/MMA, DE 06 DE MAIO DE 2014
Art. 13. A inscrição e o registro do imóvel rural no CAR é gratuita e deverá conter,
conforme disposto no art. 5º do Decreto no 7.830, de 2012, as seguintes informações:
I - identificação do proprietário ou possuidor do imóvel rural;
II - comprovação da propriedade ou posse rural; e
III - planta georreferenciada da área do imóvel, contendo a indicação das
coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do
imóvel e o perímetro das áreas de servidão administrativa, e a informação da
localização das áreas de remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de
Preservação Permanente, das áreas de uso restrito, das áreas consolidadas e, caso
existente, a localização da Reserva Legal.
Art. 14. A inscrição no CAR da pequena propriedade ou posse rural familiar, que
desenvolva atividades agrossilvipastoris, bem como das terras indígenas demarcadas e
das demais áreas tituladas de povos e comunidades tradicionais, que façam uso
coletivo do seu território, conforme previsão do § 3º do art. 8º do Decreto no 7.830,
de 2012, deverão conter as seguintes informações simplificadas:
I - identificação do proprietário ou possuidor rural do imóvel rural;
II - comprovação da propriedade ou posse rural; e
III - croqui, indicando a área do imóvel rural, as Áreas de Preservação Permanente, as
áreas de remanescentes de vegetação nativa que formam a Reserva Legal, as áreas de
servidões administrativas, áreas consolidadas e as áreas de uso restrito, quando
houver.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2/MMA, DE 06 DE MAIO DE 2014
Art. 19. A localização e a delimitação sobre imagens georreferenciadas de áreas
de remanescentes de vegetação nativa, solicitadas no inciso III dos arts. 13 e 14,
desta Instrução Normativa, deverão ser indicadas sobre toda a área do imóvel
rural, inclusive, sobre:
I -Áreas de Preservação Permanente;
II -áreas de uso restrito; e
III -áreas de Reserva Legal, inclusive as existentes nos termos dos arts. 30 e 68 da
Lei nº12.651, de 2012.

Art. 20. A localização e a delimitação sobre imagens georreferenciadas das Áreas
de Preservação Permanente, solicitadas no inciso III dos arts. 13 e 14, desta
Instrução Normativa, deverão observar:
I-as áreas definidas no art. 4º da Lei nº12.651, de 2012; e
II -as áreas criadas entorno de reservatório d'água artificial, nos termos do art. 5º
da Lei no12.651, de 2012.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2/MMA, DE 06 DE MAIO DE 2014
Art. 21. A localização e a delimitação sobre imagens georreferenciadas de áreas de
uso restrito, solicitadas no inciso III dos arts. 13 e 14, desta IN, deverão observar os
critérios descritos nos nos arts. 10 e 11 da Lei nº 12.651, de 2012, e, ainda:
I - nas propriedades localizadas em áreas de pantanais e planícies pantaneiras,
caracterizadas conforme a definição do inciso XXV do art. 3º da Lei nº 12.651, de
2012, deverão ser indicadas, além do perímetro da área destinada à composição da
Reserva Legal, as Áreas de Preservação Permanente consolidadas até 22 de julho de
2008; e
II - declarar as áreas com topografia com inclinação entre 25°e 45°.
Art. 22. A localização e a delimitação sobre imagens georreferenciadas de áreas
consolidadas, solicitadas no inciso III dos arts. 13 e 14, desta Instrução Normativa,
deverão indicar:
I - áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanentes e Reserva Legal até
22 de julho de 2008, conforme o disposto no art. 61-A da Lei no 12.651, de 2012; e
II - as áreas de uso restrito, conforme o disposto nos arts. 10 e 11 da Lei nº 12.651,
de 2012.
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Art. 23. A localização e a delimitação sobre imagens georreferenciadas de áreas
de Reserva Legal, solicitadas no inciso III dos arts. 13 e 14, desta Instrução
Normativa, deverão observar, além do disposto nos arts. 14 e 18 da Lei nº
12.651, de 2012, os seguintes critérios:
I - o cálculo da área de Reserva Legal dos imóveis que apresentem as áreas de
servidão administrativa, será o resultado da exclusão dessas do somatório da
área total do imóvel rural;
II - para a área de Reserva Legal que já tenha sido averbada na matrícula do
imóvel, ou no Termo de Compromisso, quando se tratar de posse, poderá o
proprietário ou possuidor informar, em ambos os casos, no ato da inscrição, as
coordenadas do perímetro da Reserva Legal ou comprovar por meio da
apresentação da certidão de registro de imóveis onde conste a averbação, nos
termos do § 2º do art. 18 e art. 30 da Lei nº 12.651, de 2012; e

III - para os casos em que houve supressão da vegetação, antes de 22 de julho
de 2008, e que foram mantidos os percentuais de Reservas Legais previstos na
legislação em vigor à época, os proprietários ou possuidores de imóveis rurais
deverão comprovar que a supressão da vegetação ocorreu conforme disposto
no art. 68 da Lei nº 12.651, de 2012.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2/MMA, DE 06 DE MAIO DE 2014

Art. 24. A localização e a delimitação sobre imagens georreferenciadas
de áreas de Reserva Legal nos imóveis rurais que detinham, em 22 de
julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam
remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao
previsto no art. 12 da Lei nº 12.651, de 2012, será descrita sobre a
área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de
2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo,
conforme disposto no art. 67 da Lei nº12.651, de 2012.
Art. 25. Para cumprimento da manutenção da área de Reserva Legal
nos imóveis a que se refere o inciso V do art. 3º da Lei nº12.651, de
2012, poderão ser computadas as áreas com plantios de árvores
frutíferas, ornamentais ou industriais, compostas por espécies
exóticas, cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com
espécies nativas da região em sistemas agroflorestais, conforme
disposto no art. 54 da Lei nº12.651, de 2012.
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Art. 26. Nos casos em que as Reservas Legais não atendam aos percentuais
mínimos estabelecidos no art. 12 da Lei nº12.651, de 2012, o proprietário ou
possuidor rural poderá solicitar a utilização, caso os requisitos estejam
preenchidos, isolada ou conjuntamente, os mecanismos previstos nos arts. 15, 16 e
66 da Lei nº 12.651, de 2012, para fins de alcance do percentual, quais sejam:
I - o cômputo das Áreas de Preservação Permanente no cálculo do percentual da
Reserva Legal;
II - a instituição de regime de Reserva Legal em condomínio ou coletiva entre
propriedades rurais;
III - a recomposição;
IV - a regeneração natural da vegetação; ou
V - a compensação da Reserva Legal.
Art. 27. Nas etapas de localização e delimitação das áreas, será disponibilizado um
aplicativo de Sistema de Informações Geográficas-SIG, composto por uma base de
dados e imagens de satélite, disponível para auxiliar na elaboração do croqui ou
planta do imóvel rural.
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Art. 28. O proprietário ou possuidor de imóvel rural que não
dispõe dos percentuais estabelecidos nos incisos I e II do
art. 12 da Lei no 12.651, de 2012 e que deseje utilizar a
compensação de Reserva Legal em Unidade de
Conservação, conforme previsto no inciso III do § 5º do art.
66 da mesma Lei, poderá indicar no ato da sua inscrição a
pretensão de adoção dessa alternativa para regularização,
conforme disposto no art. 26, desta Instrução Normativa.
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Art. 43. O SICAR poderá dispor de mecanismo de análise automática das informações
declaradas e dispositivo para recepção de documentos digitalizados, que
contemplará, no mínimo, a verificação dos seguintes aspectos:
I - vértices do perímetro do imóvel rural inseridos no limite do Município informado
no CAR;
II - diferença entre a área do imóvel rural declarada que consta no documento de
propriedade e a área obtida pela delimitação do perímetro do imóvel rural no
aplicativo de georreferenciamento do sistema CAR;
III - área de Reserva Legal em percentual equivalente, inferior ou excedente ao
estabelecido pela Lei nº12.651, de 2012;
IV - Área de Preservação Permanente;
V - Áreas de Preservação Permanente no percentual da área de Reserva Legal;
VI - sobreposição do imóvel rural com o perímetro de outro imóvel rural;
VII - sobreposição de áreas delimitadas que identificam o remanescente de
vegetação nativa com as áreas que identificam o uso consolidado do imóvel rural;
VIII - sobreposição de áreas que identificam o uso consolidado situado em Áreas de
Preservação Permanente do imóvel rural com Unidades de Conservação;
IX - sobreposição parcial ou total, de área do imóvel rural com Terras Indígenas;
X - sobreposição do imóvel rural com áreas embargadas, pelo órgão competente; e
XI - exclusão das áreas de servidão administrativa da área total, para efeito do
cálculo da área de Reserva Legal.
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Art. 44. No processo de análise das informações declaradas no CAR, o
órgão competente poderá realizar vistorias no imóvel rural, bem como
solicitar do proprietário ou possuidor rural a revisão das informações
declaradas e os respectivos documentos comprobatórios.
Parágrafo único. Os documentos comprobatórios relativos às
informações solicitadas no caput poderão ser fornecidos por meio
digital.

Art. 45. Iniciada a análise dos dados, o proprietário ou possuidor do
imóvel rural não poderá alterar ou retificar as informações cadastradas
até o encerramento dessa etapa, exceto nos casos de notificações.
Art. 46. Constatada a sobreposição, ficarão pendentes os cadastros
dos imóveis sobrepostos no CAR, até que os responsáveis procedam à
retificação, à complementação ou à comprovação das informações
declaradas, conforme demandado pelo órgão competente.
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Art. 47. O órgão estadual integrante do SISNAMA ou
instituição por ele habilitada deverá aprovar a localização da
Reserva Legal proposta na inscrição do imóvel no CAR, nos
termos do disposto no § 1º do art. 14 e demais dispositivos
da Lei nº12.651, de 2012.
Art. 48. O CAR poderá dispor de mecanismos de análise que
permitam:
I - elaborar o termo de compromisso e os atos decorrentes
das sanções administrativas previstas nos §§ 4º e 5º do art.
59 da Lei nº12.651, de 2012; e
II - avaliar as declarações de áreas de uso consolidado antes
de 22 de julho de 2008, para que possam ser dirimidas
quaisquer dúvidas sobre uso e destinação dessas áreas.
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Art. 49. O SICAR disponibilizará demonstrativo da
situação das informações declaradas no CAR, relativas às
Áreas de Preservação Permanente, de uso restrito e de
Reserva Legal, para os fins do disposto no inciso II do
caput do art. 3º do Decreto nº 7.830, de 2012.
Art. 50. O demonstrativo refletirá a situação das
declarações e informações cadastradas, retificadas ou
alteradas pelo proprietário ou possuidor de imóveis rurais
e poderá ser consultado no sítio
eletrônico <http://www.car.gov.br>.
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Art. 51. O demonstrativo poderá apresentar as seguintes situações relativas
ao cadastro do
imóvel rural:
I - ativo:
a) após concluída a inscrição no CAR;
b) enquanto estiverem sendo cumpridas as obrigações de atualização das
informações, conforme § 3º do art. 6º do Decreto nº 7.830, de 2012,
decorrente da análise; e
c) quando analisadas as informações declaradas no CAR e constatada a
regularidade das informações relacionadas às APP’s, áreas de uso restrito e
RL.
II - pendente:
a) quando houver notificação de irregularidades relativas às áreas de reserva
legal, de preservação permanente, de uso restrito, de uso alternativo do solo
e de remanescentes de vegetação nativa, dentre outras;
b) enquanto não forem cumpridas as obrigações de atualização das
informações decorrentes de notificações;
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c) quando constatadas sobreposições do imóvel rural com Terras Indígenas,
Unidades de Conservação, Terras da União e áreas consideradas impeditivas
pelos órgãos competentes;
d) quando constatadas sobreposição do imóvel rural com áreas embargadas
pelos órgãos competentes;
e) quando constatada sobreposição de perímetro de um imóvel com o
perímetro de outro imóvel rural;
f) quando constatada declaração incorreta, conforme o previsto no art. 7º
do Decreto nº 7.830, de 2012;
g) enquanto não forem cumpridas quaisquer diligências notificadas aos
inscritos nos prazos determinados;
III - cancelado:
a) quando constatado que as informações declaradas são total ou
parcialmente falsas, enganosas ou omissas, nos termos do § 1º do art. 6º do
Decreto no7.830, de 2012;
b) após o não cumprimento dos prazos estabelecidos nas notificações; ou
c) por decisão judicial ou decisão administrativa do órgão competente
devidamente justificada.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2/MMA, DE 06 DE MAIO DE 2014
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 63. As informações dos imóveis rurais inscritos no Programa Mais
Ambiente até 18 de outubro de 2012 poderão ser migradas para o CAR.
§ 1º As inscrições que migrarem serão encaminhadas para análise nos
órgãos competentes que poderão solicitar complementação ou
retificação dos dados dos imóveis, para fins de efetivação de inscrição.
§ 2º Caberá aos entes federativos estabelecer os prazos para
complementação ou retificação dos dados ou informações.
Art. 64. Em atenção ao disposto no § 3º do art. 29, da Lei nº 12.651, de
2012, e no art. 21, do Decreto nº 7.830, de 2012, o CAR considera-se
implantado na data de publicação desta Instrução Normativa.
Art. 65. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua
publicação.

www.ambiente.sp.gov.br

fppt.com

Reserva Legal
Art 30 da Lei 12651/12
Art. 30. Nos casos em que a Reserva Legal já tenha
sido averbada na matrícula do imóvel e em que essa
averbação identifique o perímetro e a localização da
reserva, o proprietário não será obrigado a fornecer
ao órgão ambiental as informações relativas à
Reserva Legal previstas no inciso III do § 1o do art. 29.
Parágrafo único. Para que o proprietário se desobrigue
nos termos do caput, deverá apresentar ao órgão
ambiental competente a certidão de registro de
imóveis onde conste a averbação da Reserva Legal
ou termo de compromisso já firmado nos casos de
posse.

CONSIDERAÇÕES
O CAR é o primeiro passo para a regularização
ambiental e é condição para acessar créditos de
políticas públicas, como crédito rural e programas
de incentivo à conservação e recuperação de
áreas.
Para propriedades com passivo ambiental, a
liberação do CAR representa o início da contagem
de tempo para a regularização.

1 -RPPN - Reserva
Particular do Patrimônio
Nacional
2 - Reserva Legal
3 - Apicultura
4 - Micro Corredores
5 - Sistemas
Agroflorestais
6 - Agricultura Orgânica
e Pecuária
7 - Agricultura e plantio
de exóticas e nativas
8 - Piscicultura e
recuperação de Mata
Ciliar

http://www.apremavi.org.br/cartilha-planejando/a-propriedade-legal-ao-vivo-e-em-cores/

RESERVA LEGAL
PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL PRA
Artigos 59 e 60 da Lei Federal 12.651/12
Artigos 9º ao 19 do Decreto nº 7830/12 e
Decreto 8.235/14

Reserva Legal
PRA- Programa de Regularização Ambiental
Art. 59 da Lei 12651/12
Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal
deverão, no prazo de 1 (um) ano, contado a
partir da data da publicação desta Lei,
prorrogável por uma única vez, por igual período,
por ato do Chefe do Poder Executivo, implantar
Programas de Regularização Ambiental PRAs de posses e propriedades rurais, com o
objetivo de adequá-las aos termos deste
Capítulo.

Reserva Legal
PRA- Programa de Regularização Ambiental
Art. 59 da Lei 12651/12
§ 1º
Na regulamentação dos PRAs, a União
estabelecerá, em até 180 (cento e oitenta) dias a partir
da data da publicação desta Lei, sem prejuízo do prazo
definido no caput, normas de caráter geral,
incumbindo-se aos Estados e ao Distrito Federal o
detalhamento por meio da edição de normas de
caráter específico, em razão de suas peculiaridades
territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas e
sociais, conforme preceitua o art. 24 da Constituição
Federal.

Reserva Legal
PRA- Programa de Regularização Ambiental
Art. 59 da Lei 12651/12
§ 2º A inscrição do imóvel rural no CAR é condição
obrigatória para a adesão ao PRA, devendo esta
adesão ser requerida pelo interessado no prazo de 1 (um)
ano, contado a partir da implantação a que se refere o
caput, prorrogável por uma única vez, por igual período,
por ato do Chefe do Poder Executivo.
§ 3º Com base no requerimento de adesão ao PRA, o
órgão competente integrante do Sisnama convocará o
proprietário ou possuidor para assinar o termo de
compromisso, que constituirá título executivo
extrajudicial.

Reserva Legal
PRA- Programa de Regularização Ambiental
Art. 59 da Lei 12651/12
§ 4o No período entre a publicação desta Lei e a
implantação do PRA em cada Estado e no Distrito
Federal, bem como após a adesão do interessado ao
PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de
compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá
ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de
julho de 2008, relativas à supressão irregular de
vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de
Reserva Legal e de uso restrito.

Reserva Legal
PRA- Programa de Regularização Ambiental
Art. 59 da Lei 12651/12
§ 5º A partir da assinatura do termo de compromisso,
serão suspensas as sanções decorrentes das
infrações mencionadas no § 4º deste artigo e,
cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou
no termo de compromisso para a regularização
ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e
condições neles estabelecidos, as multas referidas
neste artigo serão consideradas como convertidas em
serviços de preservação, melhoria e recuperação da
qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de
áreas rurais consolidadas conforme definido no
PRA.

Reserva Legal
PRA- Programa de Regularização Ambiental
Art. 60 da Lei 12651/12
Art. 60. A assinatura de termo de compromisso para
regularização de imóvel ou posse rural perante o órgão
ambiental competente, mencionado no art. 59,
suspenderá a punibilidade dos crimes previstos nos
arts. 38, 39 e 48 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de
1998, enquanto o termo estiver sendo cumprido.
§ 1º A prescrição ficará interrompida durante o período
de suspensão da pretensão punitiva.
§ 2º
Extingue-se a punibilidade com a efetiva
regularização prevista nesta Lei.

DECRETO Nº 7830 de 17.10.2012
CAPÍTULO III
PRA- Programa de Regularização Ambiental
Art. 9º

Serão instituídos, no âmbito da União, dos Estados e do
Distrito Federal, Programas de Regularização Ambiental PRAs, que compreenderão o conjunto de ações ou
iniciativas a serem desenvolvidas por proprietários e
posseiros rurais com o objetivo de adequar e promover a
regularização ambiental com vistas ao cumprimento do
disposto no Capítulo XIII da Lei no 12.651, de 2012.

DECRETO Nº 7830 de 17.10.2012
CAPÍTULO III
PRA- Programa de Regularização Ambiental
Art. 9º

Parágrafo único. São instrumentos
Regularização Ambiental:

do

Programa

de

I - o Cadastro Ambiental Rural - CAR, conforme disposto no
caput do art. 5o;
II - o termo de compromisso;
III - o Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e
Alteradas; e,
IV - as Cotas de Reserva Ambiental - CRA, quando couber.

DECRETO Nº 7830 de 17.10.2012
CAPÍTULO III
PRA- Programa de Regularização Ambiental
Art. 10 e Art 11
Art. 10. Os Programas de Regularização Ambiental - PRAs
deverão ser implantados no prazo de um ano, contado da
data da publicação da Lei nº 12.651, de 2012, prorrogável por
uma única vez, por igual período, por ato do Chefe do Poder
Executivo.
Art. 11. A inscrição do imóvel rural no CAR é condição
obrigatória para a adesão ao PRA, a que deverá ser requerida
pelo interessado no prazo de um ano, contado a partir da sua
implantação, prorrogável por uma única vez, por igual
período, por ato do Chefe do Poder Executivo.

DECRETO Nº 7830 de 17.10.2012
CAPÍTULO III
PRA- Programa de Regularização Ambiental
Art. 12

Art. 12. No período entre a publicação da Lei nº
12.651, de 2012, e a implantação do PRA em cada
Estado e no Distrito Federal, e após a adesão do
interessado ao PRA e enquanto estiver sendo
cumprido o termo de compromisso, o proprietário
ou possuidor não poderá ser autuado por infrações
cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à
supressão irregular de vegetação em Áreas de
Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso
restrito.

DECRETO Nº 7830 de 17.10.2012
CAPÍTULO III
PRA- Programa de Regularização Ambiental
Art. 13
Art. 13. A partir da assinatura do termo de compromisso, serão
suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas
no art. 12, e cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou
no termo de compromisso para a regularização ambiental das
exigências previstas na Lei nº 12.651, de 2012, nos prazos e
condições neles estabelecidos.
Parágrafo único. As multas decorrentes das infrações referidas
no caput serão consideradas como convertidas em serviços de
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio
ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas
conforme definido no PRA.

DECRETO Nº 7830 de 17.10.2012
CAPÍTULO III
PRA- Programa de Regularização Ambiental
Art. 14

Art. 14. O proprietário ou possuidor rural inscrito no
CAR que for autuado pelas infrações cometidas
antes de 22 de julho de 2008, durante o prazo de
que trata o art. 11, poderá promover a regularização
da situação por meio da adesão ao PRA, aplicandose lhe o disposto no art. 13.

DECRETO Nº 7830 de 17.10.2012
CAPÍTULO III
PRA- Programa de Regularização Ambiental
Art. 15

Art. 15. Os PRAs a serem instituídos pela União, Estados e
Distrito Federal deverão incluir mecanismo que permita o
acompanhamento de sua implementação, considerando os
objetivos e metas nacionais para florestas, especialmente a
implementação dos instrumentos previstos na Lei nº 12.651,
de 2012, a adesão cadastral dos proprietários e possuidores
de imóvel rural, a evolução da regularização das propriedades
e posses rurais, o grau de regularidade do uso de matériaprima florestal e o controle e prevenção de incêndios
florestais.

DECRETO Nº 7830 de 17.10.2012
CAPÍTULO III
PRA- Programa de Regularização Ambiental
Art. 16
Art. 16. As atividades contidas nos Projetos de Recomposição
de Áreas Degradadas e Alteradas deverão ser concluídas de
acordo com o cronograma previsto no Termo de
Compromisso.
§ 1º A recomposição da Reserva Legal de que trata o art. 66
da Lei nº 12.651, de 2012, deverá atender os critérios
estipulados pelo órgão competente do SISNAMA e ser
concluída em até vinte anos, abrangendo, a cada dois anos,
no mínimo um décimo da área total necessária à sua
complementação.

DECRETO Nº 7830 de 17.10.2012
CAPÍTULO III
PRA- Programa de Regularização Ambiental
Art. 16

§ 2º É facultado ao proprietário ou possuidor de
imóvel rural, o uso alternativo do solo da área
necessária à recomposição ou regeneração da
Reserva Legal, resguardada a área da parcela
mínima definida no Termo de Compromisso que já
tenha sido ou que esteja sendo recomposta ou
regenerada, devendo adotar boas práticas
agronômicas com vistas à conservação do solo e
água.

DECRETO Nº 7830 de 17.10.2012
CAPÍTULO III
PRA- Programa de Regularização Ambiental
Art. 18
A recomposição das áreas de reserva legal poderá ser
realizada mediante o plantio intercalado de espécies
nativas e exóticas, em sistema agroflorestal, observados
os seguintes parâmetros:
I - o plantio de espécies exóticas deverá ser combinado
com as espécies nativas de ocorrência regional; e
II - a área recomposta com espécies exóticas não
poderá exceder a cinquenta por cento da área total a ser
recuperada.

DECRETO Nº 7830 de 17.10.2012
CAPÍTULO III
PRA- Programa de Regularização Ambiental
Art. 18

Parágrafo único. O proprietário ou possuidor de
imóvel rural que optar por recompor a reserva
legal com utilização do plantio intercalado de
espécies exóticas terá direito a sua exploração
econômica.

DECRETO Nº 8.235, DE 5 DE MAIO DE 2014

Estabelece normas gerais complementares aos
Programas de Regularização Ambiental dos Estados e
do Distrito Federal, de que trata o Decreto no 7.830,
de 17 de outubro de 2012, institui o Programa Mais
Ambiente Brasil, e dá outras providências.

DECRETO Nº 8.235, DE 5 DE MAIO DE 2014
Art. 3o Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais deverão inscrever
seus imóveis no Cadastro Ambiental Rural - CAR, conforme disposto
na Seção II do Capítulo II do Decreto no 7.830, de 2012.
§ 1o A inscrição no CAR será realizada por meio do Sistema de Cadastro
Ambiental Rural -Sicar, que emitirá recibo para fins de cumprimento do
disposto no § 2º do art. 14 e no § 3º do art. 29 da Lei nº 12.651, de 2012, e
se constitui em instrumento suficiente para atender ao disposto no art. 78A da referida Lei.
§ 2o Realizada a inscrição no CAR, os proprietários ou os possuidores de
imóveis rurais com passivo ambiental relativo às Áreas de Preservação
Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito poderão proceder à
regularização ambiental mediante adesão aos Programas de Regularização
Ambiental dos Estados e do Distrito Federal - PRA, com base nas normas
estabelecidas pelo Capítulo II deste Decreto e pelo Capítulo III do Decreto
no 7.830, de 2012.
...
§ 5o A inscrição referida no §2º poderá ser realizada pelo proprietário ou
possuidor do imóvel rural independentemente de contratação de técnico
responsável.

DECRETO Nº 8.235, DE 5 DE MAIO DE 2014
Art. 4o Nos termos do § 1º do art. 59 da Lei nº 12.651, de
2012, os programas de regularização ambiental serão
implantados pelos Estados e pelo Distrito Federal, observados
os seguintes requisitos:
I - termo de compromisso, com eficácia de título executivo
extrajudicial;
II - mecanismos de controle e acompanhamento da
recomposição, recuperação, regeneração ou compensação e
de integração das informações no Sicar; e
III - mecanismos de acompanhamento da suspensão e extinção
da punibilidade das infrações de que tratam o § 4º do art. 59 e
o art. 60 da Lei nº 12.651, de 2012, que incluam informações
sobre o cumprimento das obrigações firmadas para a
suspensão e o encerramento dos processos administrativo e
criminal.

DECRETO Nº 8.235, DE 5 DE MAIO DE 2014
Art. 9º Enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso pelos
proprietários ou possuidores de imóveis rurais, ficará suspensa a aplicação
de sanções administrativas, associadas aos fatos que deram causa à
celebração do termo de compromisso, conforme disposto no § 5º do art.
59 da Lei nº 12.651, de 2012.
§ 1º A suspensão de que trata o caput não impede a aplicação de
penalidade a infrações cometidas a partir de 22 de julho de 2008,
conforme disposto no § 4º do art. 59 da Lei nº 12.651, de 2012.
§ 2º Caso seja descumprido o termo de compromisso:
I - será retomado o curso do processo administrativo, sem prejuízo da
aplicação da multa e das sanções previstas no termo de compromisso; e
II - serão adotadas as providências necessárias para o prosseguimento do
processo criminal.

DECRETO Nº 8.235, DE 5 DE MAIO DE 2014
Art. 12. Os termos de compromissos ou instrumentos
similares para a regularização ambiental do imóvel rural
referentes às Áreas de Preservação Permanente, de Reserva
Legal e de uso restrito, firmados sob a vigência da legislação
anterior, deverão ser revistos para se adequarem ao disposto
na Lei nº12. 651, de 2012.
§ 1o O disposto no caput aplica-se exclusivamente aos casos
em que o proprietário ou o possuidor do imóvel rural
requerer a revisão.
§ 2o Realizadas as adequações requeridas pelo proprietário
ou possuidor, o termo de compromisso revisto deverá ser
inscrito no Sicar.
§ 3o Caso não haja pedido de revisão, os termos ou
instrumentos de que trata o caput serão respeitados.

CONSIDERAÇÕES
Ao cadastrar a área, o proprietário apresentará
informações que fornecerão dados para a análise,
possibilitando a indicação de onde será feita a
recomposição da vegetação. Na sequência, ele
poderá aderir ao Programa de Regularização
Ambiental (PRA).
Com a adesão ao PRA, ficam suspensas as multas
por descumprimento da lei florestal, conforme as
regras da nova Lei Florestal. O cancelamento
definitivo das multas, no entanto, só ocorre quando
a área estiver totalmente recuperada. O governo
poderá fazer o acompanhamento de todo o
processo por meio dos dados do CAR e de imagens
de satélite.

RESERVA LEGAL
ÁREAS CONSOLIDADAS EM
ÁREAS DE RESERVA LEGAL

Artigos 66, 67 E 68 da Lei Federal
12.651/12

Reserva Legal
Áreas Consolidadas em Áreas de Reserva Legal
Art. 66 da Lei 12651/12
O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em
22 de julho de 2008, área de Reserva Legal em extensão
inferior ao estabelecido no art. 12, poderá regularizar sua
situação, independentemente da adesão ao PRA, adotando as
seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente:
I - recompor a Reserva Legal;
II - permitir a regeneração natural da vegetação na área de
Reserva Legal;
III - compensar a Reserva Legal.
§ 1o A obrigação prevista no caput tem natureza real e é
transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio
ou posse do imóvel rural.

Reserva Legal

Áreas Consolidadas em Áreas de Reserva Legal
Art. 66

§ 5o A compensação de que trata o inciso III do caput
deverá ser precedida pela inscrição da propriedade no
CAR e poderá ser feita mediante:

I - aquisição de Cota de Reserva Ambiental - CRA;
II - arrendamento de área sob regime de servidão
ambiental ou Reserva Legal;

Reserva Legal

Áreas Consolidadas em Áreas de Reserva Legal
Art. 66

III - doação ao poder público de área localizada no
interior de Unidade de Conservação de domínio
público pendente de regularização fundiária;

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.

Reserva Legal

Áreas Consolidadas em Áreas de Reserva Legal
Art. 66
§ 6o As áreas a serem utilizadas para compensação na forma
do § 5o deverão:
I - ser equivalentes em extensão à área da Reserva Legal a ser
compensada;
II - estar localizadas no mesmo bioma da área de Reserva
Legal a ser compensada;
III - se fora do Estado, estar localizadas em áreas identificadas
como prioritárias pela União ou pelos Estados.

Reserva Legal
CAPÍTULO

II
Do Programa de Regularização Ambiental
Art. 66 da Lei 12651/12

§ 9o As medidas de compensação previstas
neste artigo não poderão ser utilizadas
como forma de viabilizar a conversão de
novas áreas para uso alternativo do solo.

Reserva Legal

Áreas Consolidadas em Áreas de Reserva Legal
Art. 67

Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de
2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que
possuam remanescente de vegetação nativa em
percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a
Reserva Legal será constituída com a área ocupada
com a vegetação nativa existente em 22 de julho de
2008, vedadas novas conversões para uso alternativo
do solo.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES
COMPLEMENTARES E FINAIS

Artigos 72, 78, 78-A, 81 e 82 da Lei
Federal 12.651/12

CAPÍTULO XIV da Lei 12651/12
Disposições complementares e finais
Art. 72
Para efeitos desta Lei, a atividade de silvicultura,
quando realizada em área apta ao uso alternativo do
solo, é equiparada à atividade agrícola, nos termos
da Lei no 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que
“dispõe sobre a política agrícola”.

CAPÍTULO XIV da Lei 12651/12
Disposições complementares e finais
Art. 78
Art. 78. O art. 9o-A da Lei no 6.938, de 31 de agosto de
1981, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9o-A. O proprietário ou possuidor de imóvel,
pessoa natural ou jurídica, pode, por instrumento
público ou particular ou por termo administrativo
firmado perante órgão integrante do Sisnama, limitar
o uso de toda a sua propriedade ou de parte dela
para preservar, conservar ou recuperar os recursos
ambientais
existentes,
instituindo
servidão
ambiental.

CAPÍTULO XIV da Lei 12651/12

Disposições complementares e finais
Art. 78
“Art. 9o-A.
...
§ 2o A servidão ambiental não se aplica às Áreas de
Preservação Permanente e à Reserva Legal mínima exigida.
§ 3o A restrição ao uso ou à exploração da vegetação da área
sob servidão ambiental deve ser, no mínimo, a mesma
estabelecida para a Reserva Legal.
§ 4o Devem ser objeto de averbação na matrícula do imóvel
no registro de imóveis competente:
I - o instrumento ou termo de instituição da servidão
ambiental;
II - o contrato de alienação, cessão ou transferência da servidão
ambiental.

CAPÍTULO XIV da Lei 12651/12
Disposições complementares e finais
Art. 78
“Art. 9o-A.
§ 5o Na hipótese de compensação de Reserva Legal, a servidão
ambiental deve ser averbada na matrícula de todos os imóveis
envolvidos.
§ 6o É vedada, durante o prazo de vigência da servidão
ambiental, a alteração da destinação da área, nos casos de
transmissão do imóvel a qualquer título, de desmembramento
ou de retificação dos limites do imóvel.
§ 7o As áreas que tenham sido instituídas na forma de servidão
florestal, nos termos do art. 44-A da Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, passam a ser consideradas, pelo efeito desta
Lei, como de servidão ambiental.” (NR)

CAPÍTULO XIV da Lei 12651/12
Disposições complementares e finais
Art. 79
A Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, passa a
vigorar acrescida dos seguintes arts. 9o-B e 9o-C:
“Art. 9o-B. A servidão ambiental poderá ser onerosa
ou gratuita, temporária ou perpétua.
§ 1o
O prazo mínimo da servidão ambiental
temporária é de 15 (quinze) anos.

CAPÍTULO XIV da Lei 12651/12
Disposições complementares e finais
Art. 78-A

Após 5 (cinco) anos da data da publicação
desta Lei, as instituições financeiras só
concederão crédito agrícola, em qualquer de
suas modalidades, para proprietários de
imóveis rurais que estejam inscritos no
CAR.

CAPÍTULO XIV da Lei 12651/12
Disposições complementares e finais
Art. 81
O caput do art. 35 da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de
2006, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 35. A conservação, em imóvel rural ou urbano, da
vegetação primária ou da vegetação secundária em
qualquer estágio de regeneração do Bioma Mata Atlântica
cumpre função social e é de interesse público, podendo, a
critério do proprietário, as áreas sujeitas à restrição de que
trata esta Lei ser computadas para efeito da Reserva Legal e
seu excedente utilizado para fins de compensação ambiental
ou instituição de Cota de Reserva Ambiental - CRA.”

CAPÍTULO XIV da Lei 12651/12
Disposições complementares e finais
Art. 82
São a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
autorizados a instituir, adaptar ou reformular, no prazo de 6
(seis) meses, no âmbito do Sisnama, instituições florestais ou
afins, devidamente aparelhadas para assegurar a plena
consecução desta Lei.
Parágrafo único. As instituições referidas no caput poderão
credenciar, mediante edital de seleção pública, profissionais
devidamente habilitados para apoiar a regularização
ambiental das propriedades previstas no inciso V do art. 3o,
nos termos de regulamento baixado por ato do Chefe do Poder
Executivo.

LEI 15.684/2015
SÃO PAULO

LEI Nº 15.684, DE 14 DE JANEIRO DE 2015

Dispõe sobre o Programa de Regularização
Ambiental - PRA das propriedades e imóveis rurais,
criado pela Lei Federal nº 12.651, de 2012 e sobre a
aplicação da Lei Complementar Federal nº 140, de
2011, no âmbito do Estado de São Paulo

LEI Nº 15.684, DE 2015
CAPÍTULO II
Do Programa de Regularização Ambiental
Art. 4º
É instituído, no âmbito do Estado de São Paulo, Programa de Regularização
Ambiental - PRA das propriedades e posses rurais, que compreende o
conjunto de ações ou iniciativas a serem desenvolvidas por proprietários e
possuidores de imóveis rurais, com o objetivo de adequar e promover a
regularização ambiental nos termos do Capítulo XIII da Lei Federal
nº 12.651, de 25 de maio de 2012.
Parágrafo único - São instrumentos do Programa de Regularização
Ambiental:
1- o Cadastro Ambiental Rural - CAR;

2 - o Termo de Compromisso;
3 - o Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas.

LEI Nº 15.684, DE 2015
CAPÍTULO II
Do Programa de Regularização Ambiental
Art. 5º

O Programa de Regularização Ambiental - PRA deve
ter sua implantação iniciada no prazo de até 1 (um)
ano contado da data da publicação desta lei, prazo
este prorrogável por uma vez e pelo mesmo
período, por ato do Chefe do Poder Executivo cuja
execução se dará da seguinte forma:

LEI Nº 15.684, DE 2015
CAPÍTULO II
Do Programa de Regularização Ambiental
Art. 5º

I- inscrição no CAR;
II - requerimento de inclusão no PRA contendo Projeto
de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas;
III - homologação do Projeto de Recomposição de
Áreas Degradadas e Alteradas, no prazo de 12 (doze) meses, a
partir do término do inciso II deste artigo;
IV - individualização e formalização das responsabilidades em
Termo de Compromisso do PRA - TC, devidamente
homologadas no Projeto de Recomposição de Áreas
Degradadas e Alteradas, a ser assinado no prazo de até 90
(noventa) dias após a notificação da homologação prevista no
inciso III deste artigo;

LEI Nº 15.684, DE 2015
CAPÍTULO II
Do Programa de Regularização Ambiental
Art. 5º
V- execução do Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e
Alteradas, nas fases e prazos estabelecidos no Termo de Compromisso do
PRA - TC;
VI- acompanhamento da execução do Projeto de Recomposição de Áreas
Degradadas e Alteradas, a cada 2 (dois) anos, com a imediata certificação
do cumprimento de cada fase constante do cronograma da execução do
projeto, garantidos a ampla defesa e o contraditório em caso de
divergências;
VII- homologação final da regularização, convertendo definitivamente as
multas suspensas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da
qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais
consolidadas conforme identificadas no PRA.

LEI Nº 15.684, DE 2015
CAPÍTULO II
Do Programa de Regularização Ambiental
Art. 5º

§ 1º - Os prazos previstos no cronograma de execução
do PRA poderão ser revistos mediante requerimento
motivado do interessado, respeitado o prazo previsto
no artigo 9º desta lei.

LEI Nº 15.684, DE 2015
CAPÍTULO II
Do Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas
e Alteradas
Art. 7º

O requerimento de inclusão no PRA deverá
conter Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas
e Alteradas contendo a individualização das áreas
rurais consolidadas e das obrigações de
regularização, com a descrição detalhada de
seu objeto, o cronograma de execução e de
implantação das obras e serviços exigidos, com
metas bianuais a serem atingidas, considerando os
parâmetros da Seção II deste Capítulo.

LEI Nº 15.684, DE 2015
CAPÍTULO II
Do Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas
e Alteradas
Art. 9º
A execução do Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas
e Alteradas deverá ser concluída em até 20 (vinte) anos,
abrangendo, a cada 2 (dois) anos, no mínimo, 1/10 (um
décimo) da área total necessária à sua
complementação, quando será apresentado relatório da
execução do período.
§ 1º - O projeto deverá contemplar, alternativa ou
conjuntamente, as seguintes modalidades:
1 - regeneração;
2 - recomposição;
3 - compensação.

LEI Nº 15.684, DE 2015
CAPÍTULO II
Do Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas
e Alteradas
Art. 9º
§ 5º - Durante todo o trâmite da regularização, o interessado poderá
requerer certidão para demonstrar estar adimplente com as obrigações
assumidas, devendo conter em seu texto informação objetiva se o imóvel
está regular, regular com ativos, regular com projeto de
recomposição/compensação em andamento ou irregular no cumprimento
das determinações da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012.
§ 6º - O proprietário ou possuidor rural que desejar regularizar sua
propriedade ou posse rural em prazo inferior aos 20 (vinte) anos previsto
no “caput” deste artigo deverá indicar essa opção expressamente no
Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas ou, caso faça
essa opção posteriormente, informar a antecipação no relatório de
execução.

LEI Nº 15.684, DE 2015
CAPÍTULO II
Do Termo de Compromisso do PRA
Art. 10

O termo de compromisso firmado poderá ser alterado em
comum acordo, em razão de evolução tecnológica, caso
fortuito ou força maior.
Parágrafo único - Quando houver necessidade de alteração das
obrigações pactuadas ou das especificações técnicas,
deverá ser encaminhada solicitação, com justificativa, ao órgão
competente para análise e deliberação, não se aplicando às
hipóteses de regularização da Reserva Legal por meio da
compensação.

LEI Nº 15.684, DE 2015
CAPÍTULO II
Do Termo de Compromisso do PRA
Art. 12
Os termos de compromissos ou instrumentos similares para a regularização
ambiental do imóvel rural referentes às Áreas de Preservação Permanente,
de Reserva Legal e de uso restrito, firmados sob a vigência da legislação
anterior, deverão ser revistos para se adequarem ao disposto na Lei Federal
nº 12.651, de 25 de maio de 2012.
§ 1º - O disposto no “caput” deste artigo aplica-se exclusivamente aos casos
em que o proprietário ou o possuidor do imóvel rural requerer a revisão.
§ 2º - Realizadas as adequações requeridas pelo proprietário ou possuidor, o
termo de compromisso revisto deverá ser inscrito no SICAR.
§ 3º - Caso não haja pedido de revisão, os termos ou instrumentos de que
trata o “caput” deste artigo serão respeitados.

LEI Nº 15.684, DE 2015
CAPÍTULO II
Da Regularização da Área de Preservação
Permanente
Art. 14
A recomposição das Áreas de Preservação Permanente poderá ser feita,
isolada ou conjuntamente, nos prazos do PRA, pelos seguintes métodos:
I - condução de regeneração natural de espécies nativas;
II - plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração
natural de espécies nativas;
III - plantio de espécies nativas; ou
IV - plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo,
com nativas de ocorrência regional com exótica, exceto pinus e eucaliptos,
em até 50% (cinquenta por cento) da área total a ser recomposta, no caso
das propriedades ou posses rurais a que se refere o inciso V do artigo 3º
da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012.

LEI Nº 15.684, DE 2015
CAPÍTULO II
Da Regularização da Área de Preservação
Permanente
Art. 14

§ 1º ao §8º
Para
recomposição das Áreas de Preservação
Permanente nas áreas rurais consolidadas foram
mantidas as mesmas escalas previstas no Art. 61-A da
Lei 12651/12

LEI Nº 15.684, DE 2015
CAPÍTULO II
Da Regularização da Área de Preservação
Permanente
Art. 14

§ 9º
A área de várzea fora dos limites das Áreas de
Preservação Permanente - APP somente poderá
ser utilizada conforme recomendação técnica
dos
órgãos
de
extensão
rural.

LEI Nº 15.684, DE 2015
CAPÍTULO II
Da Regularização da Área de Preservação
Permanente
Artigo 19 - Será admitida a manutenção de residências e
da infraestrutura associada às atividades agrossilvipastoris, de
ecoturismo e de turismo rural, inclusive o acesso a essas
atividades, desde que não estejam em área que ofereça risco à
vida
ou
à
integridade
física
das
pessoas.
Artigo 20 - É permitido o acesso de pessoas e animais às Áreas
de Preservação Permanente para obtenção de água e
para realização de atividades de baixo impacto ambiental.
§ 1º - Os critérios para tal acesso devem ser previstos
no Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e
Alteradas do PRA, incluindo as medidas para se evitar a
degradação da vegetação nativa existente.

LEI Nº 15.684, DE 2015
CAPÍTULO II
Da Regularização da Área de Preservação
Permanente

Artigo 21 - A adesão ao PRA e a homologação do
Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e
Alteradas são provas suficientes de processo de
recuperação para o cômputo da APP no percentual de
reserva legal, mencionado no artigo 15, inciso II, da
Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012.

LEI Nº 15.684, DE 2015
CAPÍTULO II
Da Regularização da Área de Preservação
Permanente

Artigo 25 - Nas áreas rurais consolidadas nos locais
de que tratam os incisos V, VIII, IX e X do artigo 4º da
Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio de 2012, serão
admitidas a manutenção de atividades florestais, as
culturas de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo
longo, bem como da infraestrutura física associada ao
desenvolvimento
de
atividades
agrossilvipastoris, vedada a conversão de novas
áreas para uso alternativo do solo.

LEI Nº 15.684, DE 2015
CAPÍTULO II
Da Regularização da Área de Uso Restrito
Artigo 26
Artigo 26 - A identificação de área de uso restrito, com topografia de
inclinação entre 25º (vinte e cinco graus) e 45º (quarenta e cinco graus),
terá como base a situação fática de 25 de maio de 2012 e se dará a partir da
identificação no plano horizontal determinado por planície ou espelho
d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela
mais próximo da elevação.
§ 2º - Nas áreas urbanas e de expansão urbana com inclinação entre 25º
(vinte e cinco graus) e 45º (quarenta e cinco graus), será permitida a
supressão de vegetação com o devido licenciamento ambiental e após o
registro do parcelamento do solo para fins urbanos aprovado segundo a
legislação específica, desde que sejam tomadas as medidas técnicas
necessárias para atendimento ao disposto no artigo 3º, inciso III, da Lei
Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, após a realização
da supressão

LEI Nº 15.684, DE 2015
CAPÍTULO II
Da Regularização das Áreas Consolidadas em Áreas
de Reserva Legal
Artigo 27

Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que
realizaram supressão de vegetação nativa
respeitando os limites impostos pela legislação em
vigor à época em que ocorreu a supressão são
dispensados de promover a recomposição,
compensação ou regeneração para os percentuais de
Reserva Legal exigidos pela Lei Federal nº 12.651, de
25 de maio de 2012.

LEI Nº 15.684, DE 2015
CAPÍTULO II
Da Regularização das Áreas Consolidadas em Áreas
de Reserva Legal
Artigo 27

§ 1º - A dispensa de recomposição, compensação
ou regeneração, para os percentuais da Lei Federal nº
12.651, de 25 de maio de 2012, de que trata o
“caput” deste artigo, deve observar as seguintes leis e
respectivos limites previstos para manutenção de
vegetação nativa:

LEI Nº 15.684, DE 2015
CAPÍTULO II
Da Regularização das Áreas Consolidadas em Áreas
de Reserva Legal
Artigo 27

1 - a partir da vigência do Decreto Federal nº
23.793, de 23 de janeiro de 1934
 25%
(vinte e cinco por cento) das
matas existentes, salvo o disposto nos artigos
24, 31 e 52 do mesmo decreto;

LEI Nº 15.684, DE 2015
CAPÍTULO II
Da Regularização das Áreas Consolidadas em Áreas
de Reserva Legal
Artigo 27

2 - durante a vigência da Lei Federal nº 4.771, de 15
de setembro de 1965, até a vigência da Lei Federal nº
7.803, de 18 de julho de 1989:


20% (vinte por cento) da área de
cada propriedade com cobertura de floresta;

LEI Nº 15.684, DE 2015
CAPÍTULO II
Da Regularização das Áreas Consolidadas em Áreas
de Reserva Legal
Artigo 27

3 - durante a vigência da Lei Federal nº 4.771, de 15
de setembro de 1965, com as alterações introduzidas
no artigo 16 pela Lei Federal nº 7.803, de 18 de julho
de 1989:


20% (vinte por cento) da área de cada
propriedade, para todas as formas de vegetação;

LEI Nº 15.684, DE 2015
CAPÍTULO II
Da Regularização das Áreas Consolidadas em Áreas
de Reserva Legal
Artigo 27

§ 2º - A identificação da forma da vegetação e da
época de abertura das situações consolidadas
poderá ser provada por documentos tais como a
descrição de fatos históricos de ocupação da região,
registros de comercialização, dados agropecuários da
atividade,
contratos
e
documentos
bancários relativos à produção, e por todos os outros
meios de prova em direito admitidos.

LEI Nº 15.684, DE 2015
CAPÍTULO II
Da Regularização das Áreas Consolidadas em Áreas
de Reserva Legal
Artigo 27

§ 4º - O percentual de recomposição de Reserva Legal em
propriedade ou posse rural em área contendo forma
de vegetação de floresta, de cerrado e outras formas de
vegetação será definido considerando separadamente a
parcela que cada uma ocupa na propriedade ou posse rural
analisada, bem como o cômputo das Áreas de Preservação
Permanente no cálculo do percentual da Reserva Legal da
propriedade ou posse rural, atendidas as determinações do
artigo 15 da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, e as
demais disposições desta lei.

LEI Nº 15.684, DE 2015
CAPÍTULO II
Da Recuperação das Áreas de Reserva Legal
Artigo 28
Identificado percentual do imóvel necessário para a
regularização da Reserva Legal, nos termos do artigo 27 desta
lei, o proprietário ou possuidor poderá adotar, isolada ou
conjuntamente, os seguintes métodos:
I - condução de regeneração natural de espécies nativas;
II - plantio de espécies nativas conjugado com a condução da
regeneração natural de espécies nativas;
III - plantio de espécies nativas;

LEI Nº 15.684, DE 2015
CAPÍTULO II
Da Recuperação das Áreas de Reserva Legal
Artigo 28

IV - plantio de espécies exóticas combinado com as
espécies nativas de ocorrência regional, conforme
metodologia do artigo 29 desta lei;
V - compensação, nos termos do inciso III do artigo 66
da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012.

LEI Nº 15.684, DE 2015
CAPÍTULO II
Da Recuperação das Áreas de Reserva Legal
Artigo 29

A recomposição das Áreas de Reserva Legal poderá ser
realizada mediante o plantio intercalado de espécies nativas e
exóticas, em sistema agroflorestal, observados os seguintes
parâmetros:
I - o plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as
espécies nativas de ocorrência regional;
II - a área recomposta com espécies exóticas não
poderá exceder a 50% (cinquenta por cento) da área total a
ser recuperada.

LEI Nº 15.684, DE 2015
CAPÍTULO II
Da Recuperação das Áreas de Reserva Legal
Artigo 29
Parágrafo único - O proprietário ou possuidor de
propriedade ou posse rural que optar por recompor a reserva
legal com utilização do plantio combinado de espécies nativas
e exóticas terá direito a sua exploração econômica em caráter
permanente, desde que a exploração econômica seja
conduzida sob a forma de manejo sustentável.

LEI Nº 15.684, DE 2015
CAPÍTULO II
Da Recuperação das Áreas de Reserva Legal
Artigo 32

Nas propriedades ou posses rurais que detinham, em 22 de
julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que
possuíam remanescente de vegetação nativa em percentuais
inferiores ao previsto no artigo 12 da Lei Federal nº 12.651,
de 25 de maio de 2012, a Reserva Legal será constituída com
a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22
de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso
alternativo do solo.

LEI Nº 15.684, DE 2015
CAPÍTULO II
Da Recuperação das Áreas de Reserva Legal
Artigo 32

§ 1º - No caso em que a vegetação nativa seja composta
por espécimes espalhados na paisagem e que dificulte a
utilização de técnicas agrícolas de uso do solo sem a supressão
parcial dos mesmos, o interessado poderá optar por renunciar
ao direito previsto no “caput” deste artigo, para estabelecer
mosaico compensando a supressão desses espécimes, na
proporção de 1:10 (um para dez) no espaço necessário a
acomodar todo o plantio no espaçamento tecnicamente
recomendado para o adensamento florístico, a ser informado
na forma do artigo 9º desta lei, após a aprovação do Projeto
de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas.

LEI Nº 15.684, DE 2015
CAPÍTULO II
Da Recuperação das Áreas de Reserva Legal
Artigo 32

§ 2º - A vegetação nativa mencionada no “caput” deste artigo
não possui percentual mínimo de aplicação.
§ 3º - Nos imóveis sem remanescente de vegetação nativa na
data de 22 de julho de 2008, fica o proprietário ou
possuidor desobrigado de recompor.

LEI Nº 15.684, DE 2015
CAPÍTULO IV
Disposições Finais

Artigo 40 - Nas áreas de ocupação antrópica consolidada em
área urbana, fica assegurado o uso alternativo do solo
previsto no inciso VI do artigo 3º da Lei Federal nº 12.651, de
25 de maio de 2012, respeitadas as áreas de preservação
permanente previstas pela legislação em vigor à época da
implantação do empreendimento.

LEI Nº 15.684, DE 2015
CAPÍTULO IV
Disposições Finais
Parágrafo único - Fica assegurado o direito de construir em
lotes oriundos de parcelamento do solo urbano registrado no
Serviço de Registro de Imóveis competente, desde
que respeitadas as Áreas de Preservação Permanente,
exigidas pela legislação vigente na data da implantação do
licenciamento ambiental e do registro do parcelamento do
solo para fins urbanos, aprovado segundo a legislação
específica.

SARE
Resolução SMA 49 de 17 de
julho de 2015

O SARE (Sistema Informatizado de Apoio à Restauração
Ecológica), constitui uma plataforma online para o cadastro e
monitoramento de todos os projetos de restauração
ecológica no Estado de São Paulo.
Trata-se de uma ferramenta para o cadastro obrigatório de,
entre outros, projetos atrelados a exigências do licenciamento
ambiental e de reparação de danos ambientais, bem como
de projetos financiados com recursos públicos ou realizados
em propriedades rurais dentro do Programa de Regularização
Ambiental (PRA), conforme previsto na Lei nº 12.651/2012
que instituiu o novo Código Florestal.
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