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  Apresentação  

Seja bem-vindo(a) ao curso Cadastro Ambiental Rural!

Pra começo de conversa: você sabe o que é o Cadastro Ambiental Rural (CAR)? Vamos nos aprofundar 
nesse tema mais adiante, mas é importante que você saiba desde já que o Cadastro Ambiental Ru-
ral é um registro eletrônico que reunirá informações ambientais de Áreas de Preservação Permanente 
(APPs), Reservas Legais (RLs), Áreas de Uso Restrito (AURs), florestas, áreas de vegetação nativa e das 
propriedades e posses rurais. 

Ele foi instituído pelo novo Código Florestal ‒ como é popularmente conhecida a Lei nº 12.651, publicada 
em 2012, que foi reelaborado com o objetivo de conciliar a produção agrícola e a preservação ambiental.

A reforma do Código, que antes era de 1965, teve muitos relatores, entre eles Aldo Rebelo. E ele 
tem uma palavrinha para você entender um pouco de como se deu este processo de construção 
do novo Código Florestal Brasileiro, cujo objetivo é o equilíbrio entre a proteção do meio ambiente 
e os direitos de quem cultiva a terra.

Acesse o Ambiente de Estudos e assista ao vídeo para ver o que ele tem a dizer!

Ao longo deste curso, além de ver mais detalhadamente o que é o Cadastro Ambiental Rural, você verá 
como e por que ele foi criado. Para isso, vamos acompanhar o que dizem as legislações relacionadas a 
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ele. Também verá na prática como realizar o cadastro de sua propriedade rural com facilidade e segu-
rança, compreendendo os benefícios que o CAR pode trazer para você.

Concluindo o cadastro da sua propriedade, além de apoiar o desenvolvimento rural sustentável do país, 
você terá acesso a uma série de benefícios previstos no Programa de Regularização Ambiental (PRA) e  
no Programa de Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio Ambiente, entre eles a obten-
ção de crédito agrícola, o acesso a linhas de financiamento e a isenção de impostos para os principais 
insumos e equipamentos.

Este curso tem como objetivo oferecer os conhecimentos básicos sobre o Cadastro Am-
biental Rural e como realizá-lo, possibilitando que você cadastre a sua propriedade de 
forma autônoma e segura.

Para alcançar esse objetivo, este curso está organizado da seguinte forma:

O primeiro Módulo abordará o tema legislação, as disposições gerais sobre Cadastro Am-
biental Rural, Áreas de Preservação Permanente, Áreas de Uso Restrito, Áreas de Reserva 
Legal e Programa de Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio Ambiente.

O segundo Módulo focará no Módulo de Cadastro, com o passo a passo para o preenchi-
mento do CAR e a identificação de falhas nesse processo.

O último Módulo preverá o trabalho com vetores no CAR, com a apresentação do Google™ 
Earth e foco no melhor uso de ferramentas de vetorização.

E para aperfeiçoar a sua experiência, nos módulos 2 e 3 você contará com atividades interativas 
no Ambiente de Estudos. Acesse-o para realizar essas atividades, pois elas aproximarão você do 
Módulo de Cadastro do CAR, sistema utilizado para cadastro da propriedade e envio do registro.

Siga em frente e aproveite as informações!
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Introdução

Em um país de grande dimensão territorial e imensa diversidade natural como o Brasil, de que modo 
você acha que podemos desenvolver a sociedade e a economia de modo sustentável?

Desenvolver o país e sua economia com o mínimo de impacto ambiental possível, preservando os re-
cursos para as próximas gerações, tem sido o grande desafio mundial, e cada vez mais as políticas 
públicas convergem para esse caminho. É o caso do novo Código Florestal Brasileiro, como chamamos 
popularmente a Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa 
do país e institui o Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Neste Módulo, vamos conhecer um pouco mais sobre o que é o CAR e como e por que ele foi desenvol-
vido. Veremos o que dispõem as principais legislações sobre os direitos e deveres do produtor rural em 
relação ao CAR, percorrendo as aulas: Conhecendo o CAR; Disposições gerais e definições; Áreas de 
Preservação Permanente e de Uso Restrito; Áreas de Reserva Legal e supressão de vegetação para 
Uso Alternativo do Solo; e CAR e Programa de Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação do 
Meio Ambiente.

Ao final deste Módulo, será possível entender os principais conceitos relacionados ao CAR, o seu inte-
resse social e por que devemos cadastrar a(s) propriedade(s).

Objetivos do Módulo

Ao final deste Módulo, você será capaz de:

• Entender o que é o CAR e como ocorreu o seu desenvolvimento.

• Compreender as principais legislações e conceitos que dizem respeito ao 
CAR.

• Compreender o interesse social envolvido no CAR e no novo Código Florestal 
Brasileiro.

• Entender o que é Área de Preservação Permanente, Área de Uso Restrito e 
Reserva Legal, suas características e regulação legal.

• Entender os motivos pelos quais a inscrição é necessária.

Preparado para conhecer o CAR e o nosso novo Código Florestal? Então, siga com atenção pelo con-
teúdo para compreender tudo o que diz esse Código e demais normas que legislam o CAR. Vamos lá!

Módulo 01
Legislação

Fonte: Shutterstock
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Aula 1

Conhecendo o CAR

Nossa legislação ambiental é considerada por muitos como uma das melhores do mundo. Ao mesmo 
tempo, é muito complexa. Como uma república federativa, faz todo sentido termos princípios básicos 
e regras gerais a serem cumpridas por todos os estados ou regiões brasileiras. 

 
No entanto, cuidar de regiões e situações com características tão diferentes entre si e, muitas vezes, 
tão peculiares, é algo que não poderia ser feito com apenas um conjunto de leis. 

O desenvolvimento sustentável só é possível com o conhecimento e o tratamento diferenciado 
para cada região. Afinal, vivemos no quinto maior país do mundo em área territorial, que é compos-
to por biomas tão distintos como os pampas e a floresta amazônica e tão únicos como a caatinga.

 

Você conhece a diversidade da natureza do nosso país? Veja as áreas do mapa para conhecer os bio-
mas brasileiros conforme a sua respectiva cor.

É tanto uma república como uma federação. Ser uma república significa que 
nosso governante não é um rei. E ser uma federação significa que somos um 
país composto de estados que podem ter suas próprias regras de adminis-
tração, mas são unidos por um governo federal.

Um bioma é um conjunto de diferentes ecossistemas que possuem certo 
nível de homogeneidade.  Ou seja, é o conjunto de comunidades naturais 
semelhantes de uma região (incluindo animais, vegetais, bactérias, o clima 
etc.) e a relação entre os elementos que a formam. Por exemplo, os animais, 
a vegetação, o solo, o sol, a chuva, o vento e tudo aquilo que encontramos na 
Floresta Amazônica e a forma como esses elementos se relacionam, com-
põem o bioma da Floresta Amazônica.
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1. FLORESTA AMAZÔNICA

É uma floresta que cobre a maior parte da Bacia Amazônica da América do Sul. Esta bacia abrange 
sete milhões de quilômetros quadrados, dos quais cinco milhões e meio de quilômetros quadrados são 
cobertos pela Floresta Tropical.

A Floresta Amazônica está em nove países: Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, 
Suriname e Guiana Francesa. Entre esses países, o Brasil é o que abriga a maior parte – 60% da floresta.

A Amazônia representa mais da metade das florestas restantes em regiões tropicais e abriga a maior 
biodiversidade de uma floresta tropical no mundo. 

2. ZONA DOS COCAIS

Também chamada de Mata dos Cocais, é um espaço de transição entre a Floresta Amazônica e a Caatin-
ga. Ocupa os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Pará e o norte do Tocantins. Tem esse nome pela alta 
quantidade de cocais, principalmente o babaçu e a carnaúba, e também abriga palmeiras, como o açaí. 

É composta de florestas tropicais e reconstituídas pós-desmatamento. Sua flora está se recuperando 
naturalmente após anos de exploração degradatória e sua fauna é bastante diversificada, apenas não 
conta com mamíferos de grande porte.

1

2
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3. CERRADO

É caracterizado pela vegetação do tipo Savana, que tem diversas variações ao longo do território que 
ocupa, somando mais de 2 milhões de km² situados em áreas de clima quente, com períodos de chuva 
e seca. 

Abrange oito estados brasileiros: Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Piauí e Distrito Federal. É abundante em recursos hídricos naturais. Sua flora é, em maior 
parte, composta de vegetação semelhante à da savana africana, com gramíneas, arbustos e árvores 
esparsas. Sua fauna é composta de mais de 1.500 espécies, possuindo uma abundância de indivíduos 
que desenvolveram adaptações especializadas para viver nesse ambiente.

É um dos biomas mais ameaçados do nosso país.

4. CAATINGA

É um bioma encontrado apenas no Brasil. Ocupa cerca de 850 mil km², isto é, 10% do território nacional, 
englobando de forma contínua o território dos estados da Paraíba, do Piauí, do Ceará, do Rio Grande do 
Norte, do Maranhão, de Pernambuco, de Alagoas, do Sergipe, da Bahia e parte do norte de Minas Gerais.

Possui regiões com características bem distintas, mas é reconhecida por sua vegetação adaptada à 
vida em condições de aridez, composta de espinheiros e árvores de caule e galhos tortos.

A fauna da Caatinga possui poucas espécies naturais do ambiente e estas possuem, em geral, poucos 
indivíduos. No entanto, o registro de novas espécies está aumentando, indicando que conhecemos pou-
co sobre esse bioma, que segundo os pesquisadores é considerado o menos conhecido e estudado dos 
biomas brasileiros.

3

4
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5. VEGETAÇÃO LITORÂNEA

É uma formação presente ao longo do litoral brasileiro que abriga uma grande biodiversidade. Situa-se 
em regiões alagadas e com alto índice de sal no solo. Sua vegetação é variada, composta principalmen-
te de mangue, gramas e restingas.

O mangue pode ser considerado um bioma à parte que aparece em vários pontos do litoral tropical. 
Apresenta elevada importância para o ecossistema marinho, sendo uma espécie de abrigo para a repro-
dução dos peixes e outros animais.

Já as restingas são um tipo de vegetação rasteira, que se adapta ao solo arenoso e rico em sal das pla-
nícies do litoral. Nas matas de restinga do Brasil, habitam vários tipos de aves migratórias e mamíferos.

6. PANTANAL

Situado no sul de Mato Grosso e no noroeste de Mato Grosso do Sul, além de alcançar o norte do Para-
guai e o leste da Bolívia, tem uma extensão de cerca de 250 mil km².

É cortado pelo Rio Paraguai e seus afluentes, formando extensas áreas de alagamento, facilitado pelo 
fato de o relevo possuir poucos morros. 

Sua vegetação não é homogênea, há um padrão diferente de flora de acordo com o solo e a altitude, o 
que a torna bastante rica e variada. Apesar disso, no pantanal brasileiro, a vegetação característica é de 
Savana. A vegetação aquática também é muito importante.

Sua fauna é extremamente rica. Abriga, por exemplo, 650 das 1800 espécies de aves registradas no 
Brasil, 1.100 espécies de borboletas, 124 espécies de mamíferos e 263 espécies de peixes.

Pela sua beleza, variedade e riqueza, é uma região que se beneficia do ecoturismo.

5

6
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7. MATA ATLÂNTICA

Abrange a costa leste, sudeste e sul do Brasil, bem como o leste do Paraguai e a província de Misiones, 
na Argentina.

É um grande centro de criação de espécies e sua fauna é composta principalmente por anfíbios, mamí-
feros e aves. Sua vegetação é bastante variada, indo desde campos abertos até florestas chuvosas. A 
biodiversidade da Mata Atlântica é semelhante à da Floresta Amazônica, o que faz com que seja uma 
das mais ricas em biodiversidade de plantas. 

8. MATA DE ARAUCÁRIAS

É um bioma encontrado em altitudes elevadas que recebe chuva durante todo o ano e que, como o nome 
diz, é caracterizada pela presença de árvores araucárias. Abrange os estados do Paraná, de Santa Cata-
rina e do Rio Grande do Sul. Sua vegetação é composta de árvores frutíferas, além das araucárias e apre-
senta conjuntos diferentes de espécies conforme a localização. Nas regiões menos elevadas, por exem-
plo, apresenta muitas espécies com origem no Brasil central e leste, indicando um corredor de migração.

É um dos biomas mais ricos em relação à biodiversidade de espécies animais, contando com indivíduos 
próprios dos ecossistemas, raros, ameaçados de extinção, espécies migratórias, caças e de interesse 
econômico da Floresta Atlântica e dos pampas.

7
8
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9. PAMPAS

Também chamados de Campos do Sul, Campos Sulinos e Campanha Gaúcha, é região localizada no sul 
da América do Sul e que abrange parte do Rio Grande do Sul. Possui pequenos morros, mas é em geral 
plana. A vegetação é composta por gramas e pastos.

Abrange o estado do Rio Grande do Sul, bem como o Uruguai e algumas províncias da Argentina.

Os pampas têm importante contribuição na preservação da biodiversidade, principalmente por atenuar 
o efeito estufa e auxiliar no controle da erosão. Na parte brasileira, é um bioma ameaçado em que vivem 
cerca de 3.000 espécies de plantas, 385 espécies de aves e 90 espécies de mamíferos terrestres. Nos 
pampas encontramos as criações de gados bovino e ovino e de cavalo crioulo, as plantações de arroz 
e de uva de vinificação.

Fonte: Adaptado Wikipedia

Foi com essa visão que as discussões sobre o novo Código Florestal se encaminharam. A ideia era 
definir as normas gerais e repassar a responsabilidade de ajustar as disposições à realidade local para 
cada região ou estado brasileiro. Para isso, o novo Código Florestal, ou Lei nº 12.651, trouxe o Cadastro 
Ambiental Rural.

O que é o CAR?

O Cadastro Ambiental Rural é um cadastro obrigatório para todos os imóveis rurais do Brasil. Como 
vimos logo no início do curso, ele deverá compor um registro público e eletrônico das informações am-
bientais de cada propriedade rural.  

Na prática, o CAR é um banco de dados com informações da localização e dos aspectos ambientais de 
todos os imóveis rurais do Brasil. Com essas informações, será possível identificar, monitorar e proteger 

9
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os recursos ambientais, além de realizar o planejamento econômico e ambiental do país e combater o 
desmatamento impróprio.

Ele foi instituído em 25 de maio de 2012 integrado ao Sistema de Cadastro Ambiental Rural (Sicar), que 
é o sistema eletrônico nacional criado para o gerenciamento de informações ambientais dos imóveis 
rurais. O CAR também faz parte do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (Sinima), que 
é o instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente responsável pela gestão, integração e comparti-
lhamento de informações entre os diversos sistemas existentes no governo.

Dizemos que o cadastramento é declaratório, isto é, cabe ao proprietário do imóvel rural fazê-lo.

Por que temos o CAR?

Em algum momento você já se perguntou como a sua propriedade rural se encaixa no desenvolvimento 
do país? Quais são as responsabilidades sociais de quem possui um pedaço de terra? E quais as respon-
sabilidades do governo diante dos proprietários rurais?

Mesmo que sua propriedade pareça pequena em um país tão grande, ela é uma parte essencial do 
território nacional, possuindo as suas próprias características, o seu relevo, o seu solo, seus recursos 
hídricos, etc. As árvores que estão em suas terras podem não ser as mesmas que crescem nas terras 
vizinhas, não é mesmo? Pois é! Portanto, é cada pedaço de terra, com suas peculiaridades, que compõe 
as características de cada região e de cada bioma do território nacional.

Fonte: Shutterstock

Desse modo, assim como cada um de 
nós, o governo também tem suas res-
ponsabilidades com o desenvolvimento 
sustentável e a agropecuária brasileira. 
No entanto, cumprir com essas respon-
sabilidades só é possível com um plane-
jamento ambiental. E só conseguimos 
planejar quando conhecemos as situa-
ções e as necessidades de cada região. 
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Assim, fazendo a inscrição do seu imóvel rural no CAR você fará a sua parte no planejamento ambiental 
do Brasil. Além dessa contribuição social, particularmente, você receberá uma série de benefícios.

Será mais fácil conseguir licenças ambientais, pois a comprovação da regularidade da propriedade vai 
acontecer pela aprovação do CAR e o cumprimento de alguns pontos dos Programas de Regularização 
Ambiental. Isso elimina procedimentos que antes eram obrigatórios, como a averbação em matrícula de 
Reservas Legais no interior das propriedades. 

A aprovação do seu CAR também vai liberar para você o acesso ao crédito agrícola e às linhas de fi-
nanciamento, além da isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos utilizados em 
sua propriedade.

Você contribui com o desenvolvimento e o meio ambiente do país, e o país contribui com o cresci-
mento do seu negócio rural e o aumento da sua qualidade de vida.

O termo sustentabilidade, ou desenvolvimento sustentável, está cada 
vez mais presente no agronegócio brasileiro.

No atual cenário econômico, muitos produtores procuram realizar suas ati-
vidades causando o mínimo de impacto ao meio ambiente. E isso pode 
trazer dinheiro, você sabia? 

Por meio da máxima conservação dos recursos naturais das proprieda-
des rurais, também é possível ter retorno econômico. O turismo rural é um 
bom exemplo de atividade rural sustentável, que pode trazer um retorno 
econômico muito positivo, pois envolve atividades turísticas desenvolvidas 
no meio rural, comprometidas com a conservação natural e com a produ-
ção agropecuária sustentável, agregando valor aos produtos e serviços do 
campo.

Como o CAR foi desenvolvido?

Para tornar o CAR uma realidade, foi desenvolvido o Módulo de Cadastro: um programa de computador 
para que nós mesmos possamos realizar o registro de nossa propriedade rural. É ele que iremos conhe-
cer nos próximos módulos deste curso.

Para que você vá se acostumando, dê uma olhada em algumas telas do sistema apresentadas a seguir. 
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Tela inicial do Módulo de Cadastro com os recursos disponíveis para a inscrição da propriedade rural.

Tela para baixar imagens de satélite disponíveis para o cadastramento do imóvel ou para utilizar ima-
gens armazenadas em disco.
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Tela de início do cadastro.

Tela de gravação do cadastro para envio posterior.
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Tela com o recurso de envio do cadastro.

Tela de correção do cadastro enviado.

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) desenvolveu as ferramentas necessárias para que os proprietá-
rios realizem o cadastro da sua propriedade rural e os estados façam a gestão de todo o processo. 
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Ainda assim, podemos nos deparar com um sentimento de desconhecimento e insegurança, uma vez 
que ficamos diante de interpretações pessoais da legislação.

E o que podemos fazer se estivermos nessa situação?

Para começar, que tal entendermos o histórico de desenvolvimento do CAR? Acompanhe os detalhes 
dessa história no gráfico a seguir.

Maio de 2011

Após 12 anos, o Projeto de Lei nº 1.874, referente ao novo Código Florestal, 
é aprovado na Câmara dos Deputados. 

O site G1, da Globo, publicou uma matéria referente a essa aprovação intitu-
lada “Base contraria governo e aprova emenda polêmica do Código Flores-
tal”. Para ler a matéria na íntegra, acesse o link http://goo.gl/LkjgBI em seu 
navegador.

Dezembro de 2011

Senado aprova o novo Código Florestal com mudanças e texto volta para 
votação na Câmara dos Deputados. 

Acesse o site G1, da Globo, para ler a matéria “Senado aprova o novo Código 
Florestal” por meio do link http://goo.gl/G4kvvQ em seu navegador.

Abril de 2012

Novo Código Florestal é aprovado na Câmara dos Deputados e segue para 
aprovação da Presidente. 

Leia a matéria “Câmara conclui votação de destaques e aprova Código Flo-
restal” publicada pelo site G1, da Globo,  acessando o link http://goo.gl/
etxlyu em seu navegador.

Outubro de 2012

Presidente aprova, com nove vetos, o Novo Código Florestal, que institui o 
CAR como instrumento nacional. 

Acesse em seu navegador o link http://goo.gl/vWn7op para ler a matéria 
“Dilma Rousseff sanciona com vetos a lei que modifica o Código Florestal” 
no site G1, da Globo.

http://goo.gl/LkjgBI
http://goo.gl/G4kvvQ
http://goo.gl/etxlyu
http://goo.gl/etxlyu
http://goo.gl/vWn7op
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Maio de 2014

Governo lança regras para inscrição no CAR, com prazo até maio de 2015. 

Assista ao vídeo com a matéria com mesmo nome desse texto divulgada no 
site G1, da Globo, por meio do link http://goo.gl/JvmXGE em seu navegador.

Abril de 2015

Ruralistas pedem prorrogação do prazo para adesão ao CAR. 

Leia a respeito desse pedido de prorrogação no site da organização Amazô-
nia por meio do link http://goo.gl/nnwPxp em seu navegador.

Maio de 2015

Governo adia prazo para inscrição de imóvel rural no Cadastro Ambiental Ru-
ral. Todas as propriedades e posses devem ser registradas até maio de 2016. 

Leia mais a respeito no Portal do Governo de Brasília por meio do link http://
goo.gl/JefQwa em seu navegador.

Como você pode ver, o CAR foi instituído com a aprovação do novo Código Florestal, “apelido” da Lei 
no 12.651. Sua aprovação envolveu diversas discussões para que no futuro o planejamento ambiental 
aconteça de modo saudável em relação ao agronegócio brasileiro. Por isso, é importante que você com-
preenda a legislação que diz respeito ao CAR, a qual você vai ver mais detalhadamente ao longo deste 
Módulo. Então, siga em frente e aproveite todas as informações!

Até a próxima aula!

Nesta Aula, vimos o que é o CAR, o histórico de sua evolução, com realizar a inscrição e o que motivou 
seu desenvolvimento.

Você percebeu que, realizando a inscrição no CAR, você vai contribuir para o desenvolvimento sustentá-
vel do nosso país? Isso quer dizer que, com o simples repasse de informação sobre a sua propriedade 
rural, você vai auxiliar para que a agricultura e a pecuária brasileiras cresçam sem comprometer o futuro 
do país e das próximas gerações.

Na próxima Aula, vamos dar início ao estudo dos conceitos ligados ao CAR e veremos a tradução das 
principais legislações. Até lá!

http://goo.gl/JvmXGE
http://goo.gl/nnwPxp
http://goo.gl/JefQwa
http://goo.gl/JefQwa
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Aula 2

Disposições gerais e definições

Parar entender qualquer legislação de modo efetivo, é necessário compreender alguns termos específi-
cos que aparecem nas leis, nos decretos, nas portarias etc. Como forma de apoiar a inscrição e a análise 
dos cadastros, por exemplo, foram criados determinados conceitos relacionados ao CAR. E, do mesmo 
modo que conhecer o histórico, compreender esses termos jurídicos referentes ao CAR também é uma 
forma de eliminar qualquer insegurança diante da legislação, pois eles nos preparam para entendê-la 
plenamente.

Então, vamos ver agora os principais conceitos já consolidados pelo novo Código Florestal, pelo Decreto 
no 7.830, de 2012, e pela Instrução Normativa no 2 do MMA. Eles ajudarão você a entender as questões 
legais e também a cadastrar o seu imóvel rural.

Na Lei no 12.651/2012

Pequena propriedade ou posse rural familiar

É a propriedade explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar 
rural – incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária –, que atenda o disposto no Art. 3o da 
Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006.

O Art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, considera agricultor 
familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no 
meio rural, desde que:

1. A área que possui tenha até quatro módulos fiscais, e não mais que 

isso.

2. As atividades econômicas do empreendimento sejam feitas com mão 

de obra, prioritariamente, da família.

3. Um percentual mínimo da renda familiar seja resultante das atividades 

do empreendimento.

4. A direção do empreendimento seja feita com sua família.

Também entram nessa categoria, desde que atendam a esses requisitos: 
silvicultores que cultivam florestas nativas ou exóticas e que promovem o 
manejo sustentável; aquicultores que exploram reservatórios hídricos com 
superfície total de até dois hectares ou com até 500m³ de água, quando a 
exploração se efetivar em tanques-rede; extrativistas (exceto garimpeiros 
e faiscadores), que exerçam essa atividade artesanalmente no meio rural;
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pescadores, que exercem a atividade pesqueira artesanalmente; e povos 
indígenas que atendem aos requisitos 2, 3 e 4; integrantes de comunidades 
quilombolas rurais e demais povos e comunidades tradicionais que aten-
dam simultaneamente aos incisos 2, 3 e 4.

Uso alternativo do solo

É quando a vegetação nativa e as formações sucessoras são substituídas por outras coberturas do 
solo, como atividades agropecuárias, industriais, de geração e transmissão de energia, de mineração e 
de transporte, assentamentos urbanos ou outras formas de ocupação humana.

Dica

O conceito de uso alternativo do solo é relacionado ao de supressão da vegetação, pois, para que 
a substituição da vegetação seja feita, precisamos suprimir, isto é, tirar a vegetação do solo. Você 
verá mais detalhes sobre isso na Aula 3 deste Módulo.

Área rural consolidada

Área de imóvel rural ocupada pelo homem, antes de 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias 
ou atividades agrícolas, de silvicultura ou pastoris. Neste caso, admite-se que seja utilizado o regime de 
pousio que é o estilo de cultivo em que as culturas são interrompidas por um tempo determinado para 
tornar o solo mais fértil. Veremos mais sobre esse conceito adiante. 

Manejo sustentável

Administração da vegetação natural para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, 
respeitando os mecanismos de sustentação do ecossistema. Para fazer o manejo sustentável, pode-
mos considerar o uso de várias espécies madeireiras, produtos e subprodutos da flora.

Também chamado de gestão sustentável ou bom manejo, o manejo 
sustentável permite a exploração racional das florestas por meio de 
técnicas que causam o mínimo impacto possível nos elementos do meio 
ambiente.

Isso significa que uma floresta manejada de modo sustentável vai continu-
ar oferecendo suas riquezas para as próximas gerações, pois conseguirá 
se renovar. 
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Desse modo, é o manejo sustentável que garante a sobrevivência da flores-
ta e também propicia, às populações nativas, a possibilidade de viver dos 
recursos florestais sem a necessidade de derrubar as árvores. 

Portanto, o bom manejo dá à floresta um valor econômico e ao mesmo 
tempo aumenta a qualidade de vida de toda a população.

Um exemplo de manejo sustentável pode ser a utilização do sistema agroflorestal (SAF), em que espé-
cies frutíferas ou madeireiras convivem com cultivos agrícolas ou com criação de animais. É o caso do 
cultivo de café juntamente com cacau.

Fonte: Shutterstock.

Utilidade pública

Refere-se às ações e atividades orientadas para fins de interesse geral e que são prestadas à sociedade 
de modo desinteressado, isto é, sem o interesse de receber algo em troca.

São consideradas de utilidade pública:

• As atividades de segurança nacional.

Têm o objetivo de assegurar a integridade do 
território, proteger a população e preservar os 
interesses nacionais contra qualquer tipo de 
ameaça e agressão. 
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• E as atividades de proteção sanitária.

• As obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte, siste-
ma viário (inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano aprovados pelos municí-
pios), saneamento, gestão de resíduos, energia, telecomunicações, radiodifusão, instalações neces-
sárias para a realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, bem 
como mineração (exceto a extração de areia, argila, saibro e cascalho).

• Atividades e obras de Defesa Civil, isto é, aquelas de prevenção, socorro, assistência e reconstrução 
destinadas a evitar ou minimizar os desastres naturais e os incidentes tecnológicos, preservar o 
moral da população e restabelecer a normalidade social.

• Atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das funções ambientais 
referidas no inciso II do Art. 1º da Lei nº 12.651/2012.

• Outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administra-
tivo próprio, quando não existir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, defini-
das em ato do chefe do Poder Executivo Federal.

 

 
 

São atividades voltadas para garantir a saúde da 
população e prevenir doenças, como é o caso das 
ações de vigilância sanitária. 

Permissão oficial para a exploração de bens naturais ou serviços públicos 
ou para aproveitar certo privilégio.
Fonte: Aulete Digital

Um dos três Poderes do país. É constituído por um conjunto de autorida-
des públicas que, conforme a Constituição Federal Brasileira, tem a fun-
ção de administrar o país, conforme os princípios da soberania popular 
e da representação. 

Segundo esses princípios, o poder político pertence ao povo e é exerci-
do, em nome deste, por órgãos constitucionalmente definidos. Assim, o 
chefe do Poder Executivo Brasileiro é o(a) Presidente, que é eleito(a) pelo 
povo como seu representante político.
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Vejamos a seguir alguns exemplos de atividades de utilidade pública:

Fonte: Wikimedia

A defesa da costa marítima contra o tráfico de drogas é um exemplo de atividade de segurança nacional.

Fonte: Wikimedia

Obras de infraestrutura para receber os eventos esportivos das Olimpíadas, em 2016, são consideradas 
de utilidade pública.
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Fonte: Wikimedia

Também são utilidade pública as atividades para prevenir, socorrer, ajudar e reconstruir patrimônios 
para evitar ou minimizar os desastres naturais ou tecnológicos.

Interesse social 

Trata de ações ou atividades que são interessantes ou úteis para a sociedade. São consideradas de 
interesse social:

• As atividades indispensáveis à proteção da integridade da vegetação nativa. Por exemplo: preven-
ção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de espécies invasoras e proteção 
de plantios com espécies nativas.

• A exploração agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade ou posse rural familiar 
ou por povos e comunidades tradicionais, desde que isso não descaracterize a cobertura vegetal 
existente e não prejudique a função ambiental da área.

• A implantação de infraestrutura pública para a prática de esportes, o lazer e as atividades educa-
cionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas e rurais consolidadas, observadas as condições 
estabelecidas nessa Lei. Por exemplo: bibliotecas, quadras de esporte, palcos e outros locais para 
apresentações, pistas para práticas esportivas etc.
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• A regularização fundiária de assentamentos humanos, ocupados predominantemente por popula-
ção de baixa renda, em áreas urbanas consolidadas, conforme as condições estabelecidas na Lei no 
11.977, de 7 de julho de 2009.

 

• A implantação de instalações necessárias à captação e à condução de água e efluentes tratados 
para projetos em que os recursos hídricos são partes essenciais da atividade.

 

• As atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho aprovadas por autoridade 
competente.

 

• Outras atividades similares, devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administra-
tivo próprio, quando não existir alternativa técnica e locacional à atividade proposta, e definidas em 
ato do Chefe do Poder Executivo Federal.

Processo para integrar os assentamentos irregulares às cidades, de modo 
a regularizá-los e dar a eles a legalidade necessária para garantir a seus 
ocupantes o direito à moradia, o desenvolvimento social e o direito a um 
ambiente ecologicamente correto tanto dos assentados como da população 
da cidade a que esse ambiente é integrado. 

Resíduo ou corrente de substâncias líquidas que pode sair de equipamen-
tos, linhas de produção de empresas, esgotos sanitários etc.
Fonte: Aulete Digital

Areia grossa em que se encontram grânulos 
maiores de pedras, de modo que se situa entre 
a areia e o cascalho.
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Fonte: Shutterstock

O combate e o controle do fogo é um exemplo de atividade de interesse social.

Fonte: Shutterstock

Biblioteca pública de Manaus, construída em 1870, é um exemplo de infraestrutura interesse social para 
atividades educacionais e culturais.
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Fonte: Shutterstock

Ciclovia e espaço para prática de esportes em Florianópolis, é um exemplo de infraestrutura de interes-
se social para práticas esportivas.

Fonte: Shutterstock

Pista pública para prática de manobras de skate também é uma infraestrutura de interesse social.
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Fonte: Shutterstock

Também são de interesse social as instalações de captação e condução de água e efluentes.

Atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental

São atividades feitas ocasionalmente ou que causam pouco efeito no meio ambiente. Considera-se ati-
vidades eventuais ou de baixo impacto:

• A abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes quando necessárias para a travessia 
de um curso d’água ou o acesso de pessoas e animais para obter água ou retirar produtos de ativi-
dades de manejo agroflorestal sustentável.

• A implantação de instalações necessárias para a captação e condução de água e efluentes trata-
dos, desde que comprovada a aprovação do direito de uso da água, quando couber.

• A criação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo.

• A construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro.

• A construção de moradia de agricultores familiares de comunidades quilombolas e populações ex-
trativistas e tradicionais em áreas rurais, onde o abastecimento de água se dá pelo esforço próprio 
dos moradores.

• A construção e a manutenção de cercas na propriedade.

• A pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitadas as colocações da legislação espe-
cífica do assunto.
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• A coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de mudas, como semen-
tes, castanhas e frutos, respeitada a legislação específica de acesso a recursos genéticos.

• O plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos vege-
tais, desde que não implique supressão da vegetação existente nem prejudique a função ambiental 
da área.

• A exploração agroflorestal e o manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, incluindo a ex-
tração de produtos florestais não madeireiros, desde que não descaracterizem a cobertura vegetal 
nativa existente, nem prejudiquem a função ambiental da área.

• Outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventuais e de baixo impacto ambiental 
em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) ou dos Conselhos Estaduais de Meio 
Ambiente.

Veja alguns exemplos dessas atividades!

Fonte: Shutterstock

Abertura de pequenas vias de acesso interno e pontes para a passagem de cursos d’água ou para a 
liberação de pessoas e animais para obter de água ou retirar produtos.



Cadastro Ambiental Rural | Módulo 2 31

Fonte: Shutterstock

Criação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo.

Fonte: Shutterstock

Construção de rampa de lançamento de barco e pequeno ancoradouro.
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Fonte: Shutterstock

Construção e manutenção de cercas na propriedade.

Pousio

Prática de interrupção temporária de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais por no 
máximo cinco anos para possibilitar a recuperação da capacidade de uso ou da estrutura física do solo, 
tornando-o mais fértil.

No Decreto no 7.830/2012

Sistema de Cadastro Ambiental Rural (Sicar)

Sistema eletrônico nacional criado para o gerenciamento de informações ambientais dos imóveis rurais.

Termo de compromisso

Documento formal de adesão ao PRA. Deve conter, no mínimo, os compromissos de manter, recuperar 
ou recompor as áreas de preservação permanente, de Reserva Legal e de uso restrito do imóvel rural ou 
de compensar áreas de Reserva Legal. 
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Saiba mais

Você sabe qual é a diferença entre as três formas de regularização da Reserva Legal: recuperar, 
recompor e compensar?

A recuperação ocorre quando a vegetação volta a crescer naturalmente, isto é, quando há a rege-
neração. Para isso ocorrer de modo equilibrado, qualquer atividade econômica deve ser interrom-
pida e a área deve ter acesso restrito.

A recomposição é a recuperação da cobertura vegetal feita por meio de plantio. Nesse caso, 
devemos nos atentar para as espécies plantadas. É possível intercalar as espécies nativas com 
frutíferas ou exóticas, desde que as espécies exóticas não ocupem mais de 50% do total da área.

Por fim, a compensação é um mecanismo para recuperar a Reserva Legal por meio da compra de 
uma área em que há vegetação natural em outro local que não o próprio imóvel. Essa área deve 
estar no mesmo bioma – que é um conjunto de ecossistemas semelhantes – da Reserva Legal.

Área de remanescente 
de vegetação nativa

Área com vegetação nativa em estágio primário 
ou secundário de regeneração avançada.

Área degradada

Área que se encontra alterada pelo impacto da 
ocupação ou de atividades humanas e sem ca-
pacidade de regeneração natural.

Fonte: Shutterstock Fonte: Shutterstock

Área alterada

Área que, após sofrer impacto, ainda mantém a capacidade de regeneração natural.

Área abandonada

Espaço de produção convertido para o uso alternativo do solo sem qualquer exploração produtiva há 
pelo menos três anos e que não está formalmente caracterizado como área de pousio.

Recomposição

Restituição de um ecossistema ou de uma comunidade biológica nativa degradada ou a sua alteração 
para uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original.
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Regularização ambiental 

Atividades desenvolvidas e implementadas no imóvel rural com o objetivo de atender o disposto na le-
gislação ambiental e de promover a manutenção e a recuperação de áreas de preservação permanente, 
de Reserva Legal e de uso restrito, realizando a compensação da Reserva Legal, quando necessário.

Sistema agroflorestal 

Sistema de uso e ocupação do solo em que plantas de diferentes tipos são manejadas em associação 
entre si, com culturas agrícolas e forrageiras em uma mesma unidade de manejo, de acordo com ar-
ranjo espacial e temporal. Em geral, um sistema agroflorestal conta com alta diversidade de espécies e 
interação entre seus componentes.
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No Brasil, a agricultura familiar é a principal fonte de abastecimento 
do mercado interno. Apesar disso, pode ser difícil encontrar sistemas 
produtivos apropriados para o tamanho da propriedade, a força da mão 
de obra e o poder de investimento dos agricultores familiares. Se você é 
um produtor rural familiar, provavelmente sabe disso!

E sabe qual é uma alternativa interessante para a produção? 

O sistema agroflorestal, ou agrofloresta.

A agrofloresta é uma alternativa para enfrentar os problemas de degrada-
ção ambiental, pois promove benefícios ecológicos. Esse sistema facilita a 
recuperação da fertilidade do solo, o qual acaba sendo naturalmente adu-
bado, e o controle de ervas as daninhas. 

Isso também reduz os gastos com adubos, fertilizantes e agrotóxicos, um 
dos benefícios econômicos que esse sistema traz para o produtor rural. 
Além dele, a agroflorestal também reduz o risco de perda de produção e 
fornece uma segunda fonte de renda ‒ e assim uma maior segurança eco-
nômica, já que a madeira ou os frutos das outras espécies também podem 
ser explorados para se ter um retorno financeiro. E o fato de reduzir ou até 
mesmo por fim ao uso do agrotóxico faz com que o produto tenha maior 
valor agregado.

Com tudo isso, a agrofloresta se encaixa no modelo de agricultura, que faz 
uso do manejo sustentável.

Para utilizar o sistema agroflorestal, recomenda-se que antes seja feito um 
planejamento, se necessário, com um engenheiro agrônomo ou florestal. 
Isso porque a agrofloresta é planejada para que o produtor tenha renda pro-
veniente da sua produção desde o primeiro ano de implantação. Logo, de-
ve-se garantir que haja colheita de espécies de ciclo curto, enquanto ocorre 
o amadurecimento das espécies de ciclo mais longo.

E para garantir a boa saúde da floresta, cada espécie deve ser plantada 
com espaçamento adequado para atender o seu desenvolvimento, consi-
derando as necessidades de luz, fertilidade, altura e tipo de copa. Por isso, 
é necessário que a combinação seja feita com cuidado!
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Na Instrução Normativa no 2 do MMA

Imóvel rural 

Prédio rústico de área contínua, qualquer que seja sua localização, que se destine ou possa se destinar 
à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial. Um imóvel rural pode ser 
caracterizado como:

• Minifúndio: com área menor de um módulo fiscal.

• Pequena propriedade ou posse: com área de até quatro módulos fiscais, incluindo aquelas descri-
tas nos termos do inciso V do art. 3º da Lei no 12.651/2012.

• Média propriedade ou posse: com área entre a quatro e 15 módulos fiscais.

• Grande propriedade ou posse: com área superior a 15 módulos fiscais.

O módulo fiscal é a unidade de medida agrária oficial para definir os 
limites mínimos de terra, conforme a produção a que se destina. É 
expresso em hectares e varia entre os municípios, levando em conta os 
seguintes fatores, dados pela Lei no 6.746, de 1979:

1. o tipo de exploração predominante no município (hortifrutigranjeira, 

cultura permanente, cultura temporária, pecuária ou florestal);

2. a renda obtida no tipo de exploração;

3. outras explorações expressivas no município; e

4. o conceito de propriedade familiar.

Portanto, o módulo fiscal dá a área mínima necessária de um imóvel rural 
para que sua exploração seja economicamente interessante.

Sabendo o número de módulos fiscais do imóvel rural, podemos definir 
onde ele se encaixa em relação à classificação fundiária, ou seja, se ela é 
um minifúndio, uma pequena, média ou grande propriedade.

Para saber a quantidade de módulos fiscais de um imóvel rural, basta di-
vidir a área aproveitável pela medida de módulo fiscal do município. Por 
exemplo, em Goiânia (GO), um módulo fiscal corresponde a sete hectares. 
Assim, uma propriedade rural de 42 hectares localizada dentro dos limites 
do município de Goiânia terá 6,8 módulos fiscais. Essa é uma média pro-
priedade rural. 
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Atividades agrossilvipastoris 

São as atividades relativas à agricultura, à aquicultura, à pecuária, à silvicultura e às demais formas de 
exploração e manejo da fauna e da flora, destinadas ao uso econômico, à preservação e à conservação 
dos recursos naturais renováveis. Podem ser desenvolvidas em conjunto ou de forma isolada.

Informações ambientais 

São as informações que caracterizam os perímetros e a localização do que restou de vegetação nativa, 
das áreas de utilidade pública, das APPs, das áreas de uso restrito, das áreas consolidadas e das reser-
vas legais, bem como de áreas em recomposição, recuperação, regeneração ou compensação.

Área em recuperação

É a área alterada para o uso agrossilvipastoril que se encontra em processo de recomposição ou rege-
neração da vegetação nativa em Áreas de Preservação Permanente, Uso Restrito e Reserva Legal.

Fonte: Shutterstock.

Para saber a quantidade de módulos fiscais de um imóvel rural, basta di-
vidir a área aproveitável pela medida de módulo fiscal do município. Por 
exemplo, em Goiânia (GO), um módulo fiscal corresponde a sete hectares. 
Assim, uma propriedade rural de 42 hectares localizada dentro dos limites 
do município de Goiânia terá 6,8 módulos fiscais. Essa é, uma média pro-
priedade rural. 
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Área de servidão administrativa

Área privada declarada pelo governo como de utilidade pública. É uma área em que o Estado coloca 
condições ou restrições de uso, permitindo sua utilização pelo poder público para fazer obras e serviços 
de interesse social, mas não a retira de seu dono. É o caso das áreas em que há a instalação de redes 
elétricas para fornecimento público de energia elétrica.

Fonte: Shutterstock.

Área antropizada 

Refere-se à área degradada ou alterada pela ação humana. Como vimos anteriormente, as áreas degra-
dadas são aquelas que sofreram impactos e não possuem mais a capacidade de se regenerar natural-
mente. Já as áreas alteradas mantêm a capacidade de regeneração natural.

Bastante informação, não é mesmo? Esses conceitos servirão de base para o entendimento da legis-
lação, que veremos a seguir, e assim auxiliarão você a realizar a inscrição no CAR. Por isso, se surgir 
qualquer dúvida, entre em contato com seu tutor. Todos os recursos oferecidos pelo curso servem para 
apoiar você em caso de dúvida durante o preenchimento do cadastro ou até mesmo ao longo dos seus 
estudos. 

Apesar de esses termos terem sido criados no contexto do CAR, é importante percebermos que, a partir 
de agora, eles também podem aparecer no dia a dia de quem é proprietário rural, e não apenas na legis-
lação. Quer ver? Conheça, a seguir, um pouco da empresa rural da família Machado.
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Esta é a família Machado. Desde 2006, eles têm uma propriedade rural de 50 hectares no mu-
nicípio de Hidrolândia, Estado de Goiás, em que produzem jabuticaba.

Nesse município, o módulo fiscal tem 35 hectares, portanto, a propriedade da família Machado 
tem 1,4 módulo fiscal, o que a caracteriza como pequena propriedade rural.

Como a propriedade existe como empresa rural desde antes de 22 de julho de 2008, é conside-
rada uma área rural consolidada.

Parte dos frutos produzidos pela família é vendida in natura na feira e a outra parte é utilizada 
para fazer geleia, que é embalada e rotulada na propriedade, para depois ser vendida em mer-
cados da região. 

O empreendimento da família está crescendo e, por isso, mais um pedaço de terra foi comprado 
para ampliar e diversificar o pomar. São 35 novos hectares que ainda estão cobertos pela vege-
tação da floresta nativa. Quando a terra for ocupada pelo novo pomar, ocorrerá o uso alternativo 
do solo.

Mas para fazer o uso do solo, será necessário cortar parte da vegetação, ou seja, fazer a supres-
são da vegetação. E para isso, a família precisa pedir, nos órgãos competentes, a Autorização 
de Supressão para Uso Alternativo do Solo. 

Uma boa parte da vegetação nativa será mantida no solo, pois a família Machado é adepta do 
manejo sustentável. E a parte da matéria-prima que será suprimida da floresta também vai ser 
utilizada, por isso, a família Machado também irá requisitar a Autorização para Utilização de 
Matéria-Prima Florestal (AUMPF), que é expedida somente após uma vistoria técnica, que tem 
o objetivo de constatar a existência de matéria-prima florestal, e após a conferência do volume 
e da espécie dessa matéria.
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Até a próxima aula!

Muito bem! Chegamos ao final de mais uma aula. Aqui, vimos conceitos importantes, que vão nos aju-
dar a conhecer e entender a legislação e também nos auxiliarão no momento de preencher o CAR. 

Como você pode perceber, boa parte dos conceitos se relacionam ou, até mesmo, se complementam. 
Inicialmente, eles soam muito ligados às legislações, mas a partir da implementação do CAR, esses 
conceitos também podem aparecer para os proprietários rurais em outros momentos. Isso porque, com 
o fim do prazo para a inscrição, as licenças ambientais, as linhas de financiamento e crédito rural e au-
torizações ambientais estarão todas dependentes da inscrição no CAR. 

Portanto, o que você está estudando neste curso poderá ser útil para resolver ou compreender outras 
questões relacionadas à propriedade e empresa rural. 

Então, vamos seguir em frente! Na próxima Aula, vamos iniciar o estudo sobre as áreas em que houve 
supressão de vegetação para o uso alternativo do solo. Até lá!
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Aula 3

Áreas de Preservação Permanente 
e de Uso Restrito

Desde o início do curso, já tocamos algumas quantas vezes nos termos “Área de Uso Restrito” e “Área 
de Preservação Permanente”. Você sabe o que elas são e qual a diferença entre cada uma? Nesta Aula, 
vamos ver mais detalhadamente do que se tratam essas áreas, que são essenciais dentro do imóvel 
rural para a conservação do solo, pois evitam erosões e preservam os mananciais hídricos.

Áreas de Uso Restrito

O Código Florestal prevê a existência das AURs nos artigos 10 e 11. Mas o que elas são? Quais são os 
seus tipos? E qual é a diferença entre as AURs e as APPs?

As AURs são áreas que podem ser utilizadas, mas com determinadas restrições quanto ao tipo de ativi-
dade a ser exercida em seu solo. São consideradas AURs as áreas úmidas, como as planícies pantanei-
ras – ou pantanais e as com inclinação entre 25o e 45o – em geral, as encostas de morros. 

Nos pantanais, é permitida a exploração ecologicamente sustentável, conforme as recomendações téc-
nicas dos órgãos oficiais de pesquisa. As supressões de vegetação nativa para uso alternativo do solo 
dependem da autorização do órgão estadual do meio ambiente.

Em áreas de inclinação entre 25o e 45o, é permitido exercer o manejo florestal sustentável e atividades 
agrossilvipastoris, bem como a manutenção da infraestrutura física associada ao desenvolvimento das 
atividades, desde que sejam mantidas boas práticas agronômicas. 

Áreas em que a vegetação foi suprimida até o dia 22 de julho de 2008 serão consideradas áreas conso-
lidadas. Posteriormente a essa data, ficou proibida a supressão da vegetação e a conversão de novas 
áreas para uso alternativo do solo, a menos que seja de utilidade pública e interesse social.

Área de Preservação Permanente

Conforme o Art. 4o da Lei no 12.651, ou Código Florestal, a APP é a área protegida, coberta ou não por 
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora – ou seja, a transferência de genes 
de uma população para outra –, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

Dizemos que um território é geologicamente estável quando é inexistente ou 
muito baixa a ocorrência de atividades nos solos causadas pela movimen-
tação de terrenos geológicos, isto é, ao movimento dos trechos de placas 
tectônicas. Essas atividades são as que provocam terremotos e maremotos. 
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O Código Florestal prevê 11 tipos de APPs, em zonas rurais ou urbanas. Acompanhe os tipos a seguir.

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, 
desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:

a. 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) 
metros de largura;

b. 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 
10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;

c. 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 
(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

d. 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 
200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

e. 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) 
metros.

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:

a. 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) hectares de su-
perfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;

b. 30 (trinta) metros, em zonas urbanas.

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou represamen-
to de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento;

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua situação to-
pográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha de maior 
declive;

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;

VII - os manguezais, em toda a sua extensão;

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 
100 (cem) metros em projeções horizontais;

Refere-se àquilo que dura 
pouco, que é temporário. 
Cursos d’água efêmeros 
são os rios que desapare-
cem quando passam por 
um período de seca.

Fonte: Aulete Digital
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IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) metros e inclina-
ção média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois ter-
ços) da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal 
determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de 
sela mais próximo da elevação;

X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação;

XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 (cinquenta) metros, 
a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado.

Essas áreas devem ser divididas e mantidas pelos seus proprietários ou possuidores de acordo com 
os valores dispostos no Código Florestal. No caso de APPs que foram desmatadas, a legislação prevê 
formas e valores a serem recuperados, que variam com o tamanho do imóvel e o tipo de APP.

As áreas consolidadas em APPs

As áreas consolidadas em APPs são definidas pelo Código Florestal como aquelas que foram desmata-
das antes de 22 de julho de 2008 e que não precisam ser recuperadas. Portanto, admite-se que sejam 
mantidas as atividades nesses locias. No entanto, o Art. 61-A estabelece uma faixa de recuperação 
mínima necessária levando em conta o tamanho do imóvel rural e o tipo e classificação da APP. Essas 
áreas deverão constar no CAR da propriedade para fins de monitoramento.

Nas áreas consolidadas em APPs é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossil-
vipastoris, de ecoturismo e de turismo rural. Os limites da área e o tamanho da faixa a ser recuperada 
são dados pelo Artigo 61-A do Código Florestal conforme o número de módulos fiscais da propriedade 
e o tipo de recurso natural que nela se encontra. Então, vamos ver o que diz esse artigo?
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A recomposição dessas áreas pode ser feita por alguns métodos, que podem ser utilizados de modo 
conjunto ou isolado. São eles:

• condução de regeneração natural de espécies nativas;

• plantio de espécies nativas; e

• plantio intercalado de espécies lenhosas, de ciclo longo ou exóticas com espécies nativas da região, 
em até 50% da área total a ser recomposta, desde que esteja em pequena propriedade ou em posse 
rural familiar.

Proprietários ou possuidores de imóvel rural que até 22 de julho de 2008 tinham no máximo 10 módulos 
fiscais e exerciam atividades agrossilvipastoris nas áreas consolidadas em APP, deverão recompor, so-
madas todas as APPs, até 10% da área total do imóvel, se este for de até dois módulos fiscais; ou 20% 
da área total do imóvel, se este tiver de dois a quatro módulos fiscais.

Para a regularização de APPs serão admitidas apenas a recuperação e a regeneração das áreas 
degradadas ou alteradas, e não a compensação.

Mas, afinal, como podem ser utilizadas as APPs? Vamos ver agora como ficam as permissões para o 
exercício de atividades agrárias nas áreas de proteção permanente.

Regime de uso das APPs

Na pequena propriedade e na posse rural familiar é permitido o plantio de culturas temporárias e sazo-
nais de vazante de ciclo curto – isto é, plantas que têm ciclo de vida curto e são arrancadas do solo após 
a colheita – na faixa de terra que fica exposta no período de vazante dos rios ou lagos, desde que para 
isso não seja necessária a supressão de novas áreas de vegetação nativa, que a qualidade da água e do 
solo seja conservada e a fauna silvestre fique protegida.

Isso significa que para as propriedades rurais menores e familiares é permitido cultivar nestas áreas – 
por exemplo, arroz, soja, trigo, milho ou hortaliças – desde que novas áreas não sejam desmatadas para 
a realização desta atividade.

Já nas propriedades maiores, com até 15 módulos fiscais, é admitida a prática da aquicultura, com a 
infraestrutura associada a ela, desde que:
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Fonte: Wikimedia

• sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de 
solo, água e recursos hídricos, garantindo a qualida-
de e a quantidade desses recursos naturais de acordo 
com norma dos Conselhos Estaduais de Meio Ambien-
te;

• esteja de acordo com os respectivos planos de bacia 
ou planos de gestão de recursos hídricos;

• seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental 
competente;

• esteja feita e aprovada a inscrição do imóvel no CAR; e

• não sejam necessárias novas supressões de vegeta-
ção nativa.

É permitido o acesso de pessoas e animais às Áreas de Preservação Permanente para obtenção de 
água. Já a intervenção e a supressão de vegetação em APPs para as atividades eventuais ou de baixo 
impacto ambiental são permitidas para os imóveis que possuem até quatro módulos fiscais e se enqua-
dram na agricultura familiar. Ainda assim, para isso ocorrer é necessário que seja feita uma declaração 
ao órgão ambiental competente e que o imóvel esteja devidamente inscrito no CAR. O mesmo vale para 
as áreas de Reserva Legal, como veremos mais detalhadamente na próxima Aula.

Até a próxima aula! 

Nesta Aula, você acompanhou o que são as AURs, APPs e a área rural consolidada em APP, bem como 
o que diz o Código Florestal sobre os limites e tamanhos dessas áreas, como pode ser feita a sua utili-
zação e quais as formas de recomposição dessas áreas quando desmatadas.

Como você pode ver, essas áreas são locais mais sensíveis da natureza, como nascentes, rios e outros 
cursos d’água e locais inclinados, e quando são degradados acabam afetando intensamente outros 
recursos naturais. 

Por exemplo, se desmatamos encostas, os riscos de erosão e deslizamento aumentam muito, o que 
pode provocar uma grande perda de vegetação e também de animais que nela vivem. E isso poderia 
desregular um ambiente, não é?

A ideia é que, com as AURs e APPs, os proprietários rurais realizem suas atividades, mas também ado-
tem técnicas de preservação do solo e da água a fim de evitar ou minimizar os impactos ambientais 
causados pela atividade humana. Por isso, essas áreas deverão ser declaradas no CAR para que seja 
possível realizar o monitoramento do bom uso e das recomposições de vegetação.

A seguir, veremos o que é Reserva Legal e quais são as suas características, formas de uso e recom-
posição dessa área. Veremos também as formas e regras para a supressão de vegetação e para o uso 
alternativo do solo. Até a próxima!
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Aula 4

Áreas de Reserva Legal, Uso Alternativo do Solo e Supressão 
da Vegetação

O conceito de Reserva Legal foi criado ainda em 1965, pela Lei no 4.771, o antigo Código Florestal Brasi-
leiro. É, provavelmente, o mais difundido entre os que se referem a áreas protegidas. Se você é produtor 
rural, provavelmente tem em sua propriedade um pedaço de terra declarado como área na qual a vege-
tação deve ser mantida inalterada. Essa é a Reserva Legal! 

Todo imóvel rural deve manter uma área de Reserva Legal. Segundo o novo Código Florestal, trata-se 
de uma:

 

área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do 
art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos 
naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos 
e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna 
silvestre e da flora nativa. (BRASIL, 2012a)

Portanto, é uma parte da propriedade rural privada que deve ser protegida e com a vegetação natural 
sem alterações. Sua utilização é permitida somente com o manejo florestal sustentável.

O tamanho da RL deve ser delimitado conforme o Art. 12 do Código Florestal, que dá a porcentagem de 
RL em relação à área do imóvel rural levando em conta a sua localização geográfica e o bioma nela exis-
tente. Atualmente, há três porcentagens diferentes para a região da Amazônia Legal e uma porcenta-
gem para as demais regiões. 

Nos mapas a seguir, perceba que temos delimitada, por uma linha azul, a área da Amazônia Legal. Já as 
áreas preenchidas indicam as áreas de cada tipo de vegetação. Veja os percentuais de RL para cada área.

Trata-se de uma área que abrange nove estados brasilei-
ros da Região Amazônica: Acre, Pará, Amazonas, Rorai-
ma, Rondônia, Amapá, Mato Grosso, parte do Tocantins, 
de Goiás e do Maranhão.

Esse conceito foi criado pelo governo com o objetivo de 
planejar o desenvolvimento social e econômico da Região 
Amazônica.
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1. FLORESTA AMAZÔNICA

Para imóveis localizados em área de Floresta Amazônica, dentro da Amazônia Legal, a RL deve ser de 
80% da área total.

2. CERRADO

Para imóveis localizados em área de Cerrado, dentro da Amazônia Legal, 35% da área total devem ser 
destinados para Reserva Legal.

3. CAMPOS GERAIS

Para imóveis localizados em área de Campos Gerais , dentro da Amazônia Legal,  a RL deve ser de 20% 
da área total do imóvel.

4. DEMAIS REGIÕES

Para imóveis localizados nas demais regiões do país, a RL deve ser de 20% da área total.

1

2

3

4
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Mas e se o imóvel estiver na Amazônia Legal e possuir diferentes biomas? Nesse caso, deve haver uma 
RL proporcional para cada bioma. Isso também vale para casos em que o imóvel está parte dentro da 
Amazônia Legal e parte fora dela.

Mesmo se o imóvel rural estiver em perímetro urbano definido pelo município, a área de RL deve ser 
garantida. Apenas o uso do solo para fins urbanos registrados não obriga o proprietário a manter a área 
de RL. Ainda assim, recomenda-se que, quando possível, a vegetação nativa seja mantida como área 
verde urbana.

Como vimos na Aula passada, o proprietário rural também deve estar atento às APPs que devem ser 
instituídas em seu imóvel rural. Algumas vezes, as APPs podem estar dentro das áreas de RL. Isso é 
admitido independentemente do tamanho da propriedade, mas existem algumas regras:  

• não deve implicar a conversão de novas áreas para Uso Alternativo do Solo;

• a área de APP deve estar conservada ou em processo de recuperação comprovada no órgão esta-
dual integrante do Sisnama; e 

• o proprietário deve ter inscrito o imóvel no CAR.

Imagine, por exemplo, uma propriedade situada no Paraná que fica às margens de um curso d’água de 
20 metros de largura. Como vimos na Aula anterior, 50 metros a partir da borda serão destinados à APP. 
Suponha que esses 50 metros deem conta de 5% da área de RL que o proprietário deve garantir. Con-
siderando que a APP pode contar como RL, ele precisará recompor apenas mais 15% da reserva. Veja 
como ficará na planta baixa a seguir.
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No CAR existem três diferentes casos de Reserva Legal. Veja a seguir os detalhes sobre cada um.

Reserva Legal Averbada

Por RL averbada entende-se que a área de Reserva Legal já foi declarada na inscrição de matrícula do imó-
vel, em órgão de registro de imóveis competente. Isto é, o imóvel rural possui remanescente de vegetação 
nativa em área Reserva Legal que passou pelo processo de localização no Órgão Estadual competente, o 
qual aprovou a referida localização. Em seguida, o órgão emitiu uma Autorização para averbação de Reser-
va Legal e o proprietário ou possuidor faz a averbação desta área aprovada na matrícula do imóvel.

Segundo o Art. 30 do Código Florestal,

Nos casos em que a Reserva Legal já tenha sido averbada na matrícula do imó-
vel 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 re-
lativas à Reserva Legal previstas no inciso III do § 1o do art. 29. (BRASIL, 2012a)

Para isso, o proprietário ou possuidor deverá apresentar ao órgão ambiental competente, a certidão de 
registro de imóveis em que esteja a averbação da RL ou, nos casos de posse, o termo de compromisso 
já firmado. 

No entanto, ficou estabelecido pelo Decreto nº 7.830 que se o proprietário declarar a RL averbada na ins-
crição do CAR, fica dispensado de ir ao órgão estadual apresentar a documentação de averbação.

Esse estabelecimento é reforçado pelo Art. 17 do Código Florestal, segundo o qual

o registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de Regis-
tro 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. (BRASIL, 2012a)

Reserva Legal Aprovada e Não Averbada

A Reserva Legal Aprovada e Não Averbada é aquela que o órgão competente aprovou, porém não é regis-
trada em documento de propriedade ou posse. Isto é, ela passou pelo processo de localização no Órgão 
Estadual competente, o qual aprovou a referida localização e emitiu uma Autorização para averbação de 
Reserva Legal, mas o proprietário ou possuidor não averbou a área na matrícula do imóvel.

No caso de o imóvel rural ter uma RL aprovada e não averbada, o proprietário fica obrigado a declarar, na 
etapa geolocalização do CAR, o local referente à RL aprovada, não podendo propor outra área para tal fim.
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Proposta de Localização da Reserva Legal

É a área de Reserva Legal a ser proposta pelo proprietário ou possuidor dentro do imóvel, via Módulo de Ca-
dastro do CAR, e que será aprovada pelo Órgão Estadual competente na análise da inscrição do imóvel rural 
enviada ao CAR. No novo Código Florestal, não é mais necessária a averbação da área feita em Cartório.

Ao propor uma área como Reserva Legal dentro do imóvel, o proprietário deverá utilizar todo o remanescen-
te de vegetação nativa. Deve ainda observar:

1. o plano de bacia hidrográfica;

2. o zoneamento ecológico-econômico;

3. a formação de corredores ecológicos com outra Reserva Legal, com Área de Preservação Permanente, 

com Unidade de Conservação ou com outra área legalmente protegida;

4. as áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade; e

5. as áreas de maior fragilidade ambiental.

As áreas consolidadas em área de Reserva Legal

Você lembra o que é uma área consolidada? Vimos o que diz esse termo na segunda Aula deste Módulo, 
quando estudamos os principais conceitos relacionados ao CAR. Vamos relembrar!

A área rural consolidada é aquela ocupada pelo homem antes de 22 de julho de 2008 com e edi-
ficações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida neste último caso, a adoção do 
regime de pousio.

E como fica a relação entre a área rural consolidada e a área de Reserva Legal?

Pode acontecer de uma propriedade rural ter uma área consolidada em área de Reserva Legal. Nesse 
caso, o proprietário deverá atentar para algumas questões a fim de se manter dentro da legalidade e 
para inscrever o imóvel no CAR corretamente!

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 fazendo a recomposi-
ção, permitindo a regeneração natural ou compensando a RL.
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Se na regularização, a RL for feita pelo método da recomposição, o proprietário poderá revegetar a área 
gradativamente, em até 20 anos. Para isso, a cada dois anos, deverá ser feita a revegetação de um dé-
cimo da área total de recomposição.

Segundo o Art. 67 do Código Florestal, imóveis que tinham no máximo quatro módulos fiscais até o 
dia 22 de julho de 2008 e que tenham remanescente de vegetação nativa em percentuais menores que 
aqueles previstos para a Reserva Legal, esta será feita em área ocupada pela vegetação nativa existente 
em 22 de julho de 2008. E ficam proibidas novas conversões para uso alternativo do solo.

Isto é, nas pequenas propriedades, as áreas que foram abertas antes de 22 de julho de 2008 em RL se-
rão consideradas áreas consolidadas e o percentual de vegetação nativa existente será a RL do imóvel, 
mesmo que inferior ao estabelecido. Por exemplo, se nessa data, a propriedade tinha 10% de vegetação 
nativa, a RL será formada por esses 10%. 

Mas, atente-se! Isso é valido apenas para propriedades com até quatro módulos fiscais!

Se, mesmo assim, o proprietário optar por completar o percentual disposto na Lei, terá o direito a realizar 
a exploração econômica da área, desde que seja feita conforme exige o Código Florestal.

Conforme o Art. 68 da Lei no 12.651, os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que suprimiram a 
vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à épo-
ca são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais 
exigidos pela Lei. 

Se esses percentuais forem menores que os exigidos pela nova redação do Código Florestal – dados 
pelo Art. 12 (80%, 35% e 20%) –, a diferença de área será considerada área consolidada. Mas cabe res-
saltar que o proprietário ou possuidor deverá provar que se enquadra nesse benefício.

Como vimos, existe a possibilidade de uso da Reserva Legal para atividades econômicas. No entanto, 
a Lei restringe certas atividades, exigindo o cuidado dessa área. Acompanhe a seguir o que diz a Lei nº 
12.651 sobre o regime uso da RL.

A RL pode ser averbada na matrícula do imóvel em que se situa, se este possuir remanescente de ve-
getação nativa, ou na matrícula de outro imóvel. Essa é a situação que chamamos de compensação de 
Reserva Legal. 

Para que possa ser feita a compensação da RL em outro imóvel, a área de remanescente de vegetação 
nativa deve ter extensão equivalente e estar localizada no mesmo bioma da área a ser compensada. 

Dica

A área destinada à compensação pode estar em outro estado. Nesse caso, deverá estar localiza-
da nas regiões estabelecidas como prioritárias pelo Governo Federal ou Estadual.

A compensação pode ser feita por:

• aquisição de cota de reserva ambiental.
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• arrendamento ou compra de área de servidão ambiental.

• doação ao poder público de propriedade localizada em 
Unidade de Conservação de domínio público que ainda 
não teve regularização fundiária.

• cadastramento de outra área equivalente ou excedente à Reserva Legal em imóvel do mesmo pro-
prietário ou de terceiro, com vegetação nativa estabelecida, em regeneração ou recomposição, des-
de que localizada no mesmo bioma.

Quando vamos comprar um bem já utilizado, como um carro seminovo, 
costumamos tomar alguns cuidados, não é? Olhamos os detalhes, leva-
mos para um especialista verificar possíveis danos, vemos se há alguma 
dívida com o órgão de trânsito. 

Com a terra não é muito diferente. Antes de comprar uma propriedade rural, 
é interessante verificar possíveis pendências ambientais do imóvel. Veja 
bem, no caso da Reserva Legal, por exemplo, o proprietário ou possuidor 
atual será obrigado a compensar ou recompor a RL, mesmo que não tenha 
sido ele quem suprimiu a vegetação nativa.

Regime de uso da Reserva Legal (Art. 17 e 20 a 23 da Lei nº 12.651)

A exploração econômica da Reserva Legal é permitida desde que seja feita por meio do manejo sus-
tentável. É possível, por exemplo, fazer o corte seletivo ou a extração de frutos, sementes e castanhas. 

A exploração pode ser tanto com propósito não comercial para consumo na propriedade, como para fins 
comerciais e deve ser desenvolvida de acordo com os artigos 20 a 24 do Código Florestal. Esses são os 
artigos que vamos conhecer melhor agora. Acompanhe!

Restrição estabelecida voluntaria-
mente pelo proprietário para evi-
tar a utilização de áreas naturais 
existentes além das APPs e RLs 
do imóvel.

Reservas biológicas, estações ecológicas, parques nacionais, estaduais ou 
municipais, reservas extrativistas, florestas nacionais, estaduais ou munici-
pais, reservas de fauna e reservas de desenvolvimento sustentável.
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É essencial que o manejo sustentável seja realizado com um planejamento prévio, o qual deve 
considerar a diversidade de flora e fauna da área e todas as atividades a serem realizadas nela.

Para qualquer uma das modalidades de exploração da vegetação florestal da Reserva Legal – para fins 
comerciais ou não –, no manejo sustentável devem ser adotadas práticas de exploração seletiva.

É livre a coleta de produtos florestais não madeireiros, como frutos, cipós, folhas e sementes, devendo 
ser observados:

1. os períodos de coleta e volumes fixados em regulamentos específicos, quando houver;

2. a época de maturação dos frutos e sementes; e

3. 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.

O manejo florestal sustentável da vegetação da Reserva Legal com propósito comercial depende de 
autorização do órgão competente, integrante do Sisnama, e deverá atender às seguintes orientações:

1. não descaracterizar a cobertura vegetal e não prejudicar a conservação da vegetação nativa da 
área;

2. assegurar a manutenção da diversidade das espécies;

3. conduzir o manejo de espécies exóticas com a adoção de medidas que favoreçam a regeneração de 
espécies nativas.



Cadastro Ambiental Rural | Módulo 2 60

Para a pequena propriedade ou posse rural familiar, os órgãos integrantes do Sisnama devem ter pro-
cedimentos simplificados de elaboração, análise e aprovação dos planos de manejo de Reserva Legal. 

Já o manejo sustentável para exploração florestal eventual sem propósito comercial, para consumo no 
próprio imóvel não necessita de autorização dos órgãos competentes. Porém, é necessário declarar 
previamente ao órgão ambiental a motivação da exploração e o volume explorado, que é limitado em 20 
(vinte) metros cúbicos por ano.

Áreas de uso alternativo do solo

Outro conceito de que tratamos no início deste Módulo foi o de uso alternativo do solo. 
Vamos relembrar? 

O uso alternativo do solo refere-se à substituição de vegetação nativa e formações sucessoras por 
outras coberturas, como atividades agropecuárias, industriais, de geração e transmissão de energia, de 
mineração e de transporte, assentamentos urbanos ou outras formas de ocupação humana.

Assim, toda propriedade rural em que há atividade de exploração do solo possui uma área de uso alter-
nativo do solo. Na prática, é área dentro do imóvel que está disponível para a execução das atividades 
agrosilvipastoris. Desconsidera-se, portanto, as áreas de APP, RL e as AURs, lembrando que no caso de 
áreas consolidadas admite-se a continuidade das atividades desde que as restrições previstas em Lei 
seja respeitadas.

Como podemos ver, o uso alternativo do solo está intimamente relacionado à supressão da vegeta-
ção, já que para fazer um é necessário realizar o outro. E para suprimir a vegetação, existem algumas 
questões legais a que devemos nos atentar. Para isso, é importante ficarmos a par do que diz Art. 26 do 
Código Florestal. Então, vamos conhecer mais sobre esse assunto? Siga em frente para ver o que diz 
esse artigo.

Supressão de vegetação em área de uso alternativo do solo

A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, seja em espaço público ou privado, de-
pende do cadastramento do imóvel no CAR e de autorização prévia do órgão estadual competente.

Você lembra da história da família Machado? Pois é, pedir a autorização para suprimir a vegetação é 
uma das situações pelas quais a família deveria passar para poder aumentar a sua produção de jabuti-
caba! Com a aquisição de novos hectares, a supressão de parte da vegetação para área de uso alterna-
tivo do solo, em manejo sustentável, seria essencial para o aumento da produção.
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O requerimento da autorização deve conter as seguintes informações:

1. a localização do imóvel, das Áreas de Preservação Permanente, da Reserva Legal e das áre-

as de uso restrito, por coordenada geográfica, com pelo menos um ponto de amarração do 

perímetro do imóvel;

2. a reposição ou compensação florestal, nos termos do § 4º do art. 33;

3. a utilização efetiva e sustentável das áreas já convertidas;

4. o uso alternativo da área a ser desmatada.

Em áreas apropriadas para o uso alternativo do solo, mas que possuem vegetação que abriga uma ou 
mais espécies de flora ou fauna migratórias ou ameaçadas de extinção, a supressão dependerá de me-
didas compensatórias ou mitigatórias. 

Essas medidas são tomadas com o objetivo de repor bens socioambientais perdidos por causa de 
ações diretas ou indiretas do empreendimento rural. Desse modo, busca-se assegurar a conservação 
das espécies e do meio ambiente.

Saiba mais

Para consultar as espécies ameaçadas de extinção, você pode acessar a lista oficial publicada 
pelos órgãos federal, estadual ou municipal ligados ao meio ambiente. Confira a lista publicada 
pelo Instituto Chico Mendes, que reflete a lista oficial dada pelo Ministério do Meio Ambiente 
pela Portaria MMA nº 444 e Portaria MMA nº 445, por meio do link http://goo.gl/2HqWii em seu 
navegador.

Não é permitida a conversão de vegetação nativa para uso alternativo do solo no imóvel rural que pos-
suir área abandonada, sendo proibida a supressão em locais desse tipo.

Você lembra qual é a característica da área abandonada? Trata-se do espaço de produção convertido 
para o uso alternativo do solo, mas em que não há qualquer exploração produtiva há pelo menos 36 
meses e não é formalmente caracterizada como área de pousio.

Muito bem, estamos chegando ao final de mais uma Aula! Mas antes de finalizar, conheça o Nei, proprie-
tário de um imóvel rural em São Paulo, e veja como ele fez quando foi propor a área de Reserva Legal 
do seu imóvel rural.

http://goo.gl/2HqWii 
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Este é o Nei. Ele é proprietário de um seringal localizado no noroeste de São Paulo, região res-
ponsável por mais 56% da extração de borracha do Brasil. Sua propriedade tem 24 hectares em 
que estão plantadas cerca de 8 mil seringueiras, as quais ocupam 16 hectares. Portanto, esses 
16 hectares são a área rural consolidada da propriedade, em que Nei fez o Uso Alternativo do 
Solo.

Quando foi realizar o CAR, Nei precisou propor uma área para ser a Reserva Legal da proprieda-
de. Você faz ideia de como ficou?

Como o imóvel está localizado fora da Amazônia, a área de Reserva Legal deve ser de 20% da 
área da propriedade. Vimos que o imóvel tem 24 hectares, isto é, 240 mil m², a RL deverá ter 
pelo menos 48 mil m², ou seja, 4,8 hectares. Veja como ficou o mapeamento que divide a área 
consolidada, a área de preservação permanente em torno dos cursos d’água e as áreas de Re-
serva Legal.

Confira, na imagem a seguir, como fica a planta baixa da propriedade.
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Até a próxima aula!

Nesta Aula, você acompanhou a descrição do que é Reserva Legal, suas peculiaridades, usos e possibi-
lidades de haver áreas consolidadas dentro da área de RL. Além disso, vimos o uso alternativo do solo e 
suas possibilidades, bem como a supressão de vegetação nessas áreas.

A Reserva Legal é uma área coberta por vegetação nativa que deve ser protegida e mantida com a vege-
tação inalterada. Manter parte da propriedade ou posse como RL, conforme as porcentagens definidas 
no Art. 12 do Código Florestal, é obrigação do proprietário ou posseiro. A RL deve ser declarada no CAR 
e, feito isso, fica desobrigada a averbação. 

A seguir, veremos a relação entre o CAR e o PRA, compreendendo as condições e os prazos para ade-
são. Até lá!
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Aula 5

Cadastro Ambiental Rural e Programa de Apoio e Incentivo à 
Preservação e Recuperação do Meio Ambiente

Quando você iniciou o curso, a primeira coisa que viu foi o que é o CAR. Lembra-se? Vimos que ele é um 
registro público eletrônico, de âmbito nacional obrigatório, para todos os imóveis rurais, com a finalida-
de de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais. E também vimos que ele é 
integrado ao Sicar, que o Decreto no 7.830 define como um:

 
sistema eletrônico de âmbito nacional destinado ao gerenciamento de informações am-
bientais dos imóveis rurais. (BRASIL, 2012a)

Por meio do CAR, além de realizar o cadastro dos seus imóveis rurais, você pode solicitar a adesão ao 
Programa de Regularização Ambiental (PRA).

O PRA é descrito pelo Decreto no 7.830 como programas da União, dos Estados e do Distrito Federal e 
dos municípios que abrangem:

 
o conjunto de ações ou iniciativas a serem desenvolvidas por proprietários e posseiros 
rurais com o objetivo de adequar e promover a regularização ambiental. (BRASIL, 2012a)

A intenção com a implementação dos PRA é regularizar as Áreas de Preservação Permanente, de Reser-
va Legal e de uso restrito em que foi feita a supressão de vegetação antes de 22 de julho de 2008. A re-
gularização poderá ser efetivada mediante recuperação, recomposição, regeneração ou compensação. 

A implantação do PRA é tarefa da União e dos estados, sendo que cada estado é responsável por deta-
lhar o programa para que ele seja adequado à sua realidade. Na regulamentação do PRA, a União esta-
belecerá normas gerais, deixando a cargo dos Estados e do Distrito Federal o detalhamento, por meio 
da edição de normas específicas. Para pensar essas normas, os estados deverão levar em conta suas 
peculiaridades territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas e sociais, conforme preceitua o 
art. 24 da Constituição Federal.

Também é responsabilidade da União, dos Estados e do Distrito Federal incluir mecanismos que permi-
tam o acompanhamento da implementação, considerando os objetivos e metas nacionais para florestas. 
Alguns desses instrumentos já estão previstos no Código Florestal e são essenciais para o andamento do 
PRA, sendo o principal a adesão dos proprietários e possuidores de imóvel rural por meio do CAR. 

A partir disso, os órgãos estaduais de meio ambiente deverão acompanhar a evolução da regularização 
das propriedades e posses rurais, o grau de regularidade do uso de matéria-prima florestal e o controle 
e prevenção de incêndios florestais.
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O PRA traz alguns benefícios para o produtor que aderir a ele, como veremos mais adiante.

A adesão, para que se garanta os direitos oferecidos pelo PRA, deve ser feita até 
5 de maio de 2016.

Para realizar a adesão, são utilizados os seguintes instrumentos:

• o CAR;

• o termo de compromisso;

• o projeto de recomposição de áreas degradadas e alteradas; e

• as cotas de reserva ambiental, quando necessário.

A inscrição do imóvel rural no CAR é obrigatória para aderir ao PRA. Uma vez identificado que a pro-
priedade possui passivo ambiental relativo às APPs, RL e AUR, o proprietário pode solicitar a adesão 
imediatamente, por meio do Módulo de Cadastro do CAR.

A adesão será concluída com a assinatura do proprietário ou posseiro em um termo de compromisso, 
no qual estarão detalhadas as atividades e os prazos para a regularização do imóvel. 

Após aderir ao PRA, o proprietário não poderá ser autuado e terá suspensas as sanções relativas à su-
pressão irregular de vegetação localizada em área de APP, RL e AUR, feita antes de 22 de julho de 2008, 
desde que sejam cumpridas as obrigações dispostas no termo de compromisso. 

Reflexão

A regularização da propriedade ou posse rural traz benefícios que vão muito além da conversão 
de multas em serviços ou do cancelamento de punições. Ela possibilita o acesso a políticas pú-
blicas e assim promove o desenvolvimento do produtor e da propriedade rural, traz cidadania e 
melhoria na qualidade de vida no campo. E você sabe o que acontece com tudo isso? O comércio 
e a economia se movimentam e o município se desenvolve.

Quer um exemplo? Veja o que aconteceu no município de Ouricuri, Pernambuco, acessando a 
matéria do Ministério do Desenvolvimento Agrário por meio do link http://goo.gl/7N1Tkz

Com as condições e os prazos atendidos, as multas serão convertidas em serviços de preservação, 
melhoria e recuperação do meio ambiente por meio da regularização do uso de áreas consolidadas 
conforme o que está definido no PRA.

A assinatura de termo de compromisso para regularização de imóvel ou posse rural perante o órgão 
ambiental competente cancela a punição do proprietário ou posseiro pelos crimes previstos nos artigos 
38, 39 e 48 da Lei no 9.605  – Lei de Crimes Ambientais –, de 12 de fevereiro de 1998.

http://goo.gl/7N1Tkz
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Entenda a que crimes esses artigos se referem:

Art. 38

Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo 
que em formação, ou utilizá-la infringindo as normas de proteção.

Pena: detenção de um a três anos, multa ou ambas as penas.

Se o crime for culposo, isto é, ocorrer sem a intenção, a pena pode ser reduzida à 
metade.

Art. 39

Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem a per-
missão da autoridade competente.

Pena: detenção de um a três anos, multa ou ambas as penas.

Art. 48

Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vege-
tação.

Pena: detenção de seis meses a um ano e multa.

É muito importante estar atento do Termo de Compromisso assinado. As atividades contidas nos Pro-
jetos de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas deverão ser concluídas de acordo com o cro-
nograma previsto no Termo de Compromisso.

Caso seja descumprido o Termo de Compromisso, será retomado o curso do processo adminis-
trativo, sem prejuízo da aplicação da multa e das sanções previstas no termo de compromisso, e 
serão adotadas as providências necessárias para o prosseguimento do processo criminal.

A recomposição da Reserva Legal deverá atender aos critérios estipulados pelo órgão competente do 
Sisnama (Órgãos Estaduais de Meio Ambiente) e ser concluída em até 20 anos, como já estudamos na 
Aula 4: Áreas de Reserva Legal, Uso Alternativo do Solo e Supressão de Vegetação.

É permitido que o proprietário ou possuidor de imóvel rural faça o Uso Alternativo do Solo na área 
necessária à recomposição ou regeneração da Reserva Legal, mas somente nas áreas em que a vege-
tação ainda não esteja sendo recomposta ou regenerada. O uso alternativo dessa área deve ser feito 
com boas práticas agronômicas para conservar o solo e a água. E a área da parcela mínima definida 
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no Termo de Compromisso que já tenha sido ou que esteja sendo recomposta ou regenerada deve ser 
mantida intocada. 

Até a próxima aula!

Nesta Aula, você conheceu o PRA e viu que para aderir a ele a inscrição do imóvel rural no CAR é essencial. 

A implementação do PRA é responsabilidade da União e dos estados. Enquanto a União estabelece re-
gras gerais, os estados devem definir regras específicas para o PRA, considerando as características da 
região. Portanto, algumas regras podem variar de estado para estado.

O objetivo do PRA é regularizar as propriedades rurais com a adequação e legalização das Áreas de 
Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito. Para isso, oferece alguns direitos aos 
proprietários rurais, como a suspensão de sanções e multas para irregularidades cometidas antes de 
22 de julho de 2008.

Encerramento do módulo

No próximo Módulo, vamos iniciar nossos estudos sobre o Módulo de Cadastro e veremos, na prática, 
como realizar a inscrição de um imóvel rural.
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Atividade de aprendizagem

Chegamos ao final do Módulo 1 do Curso Cadastro Ambiental Rural. A seguir, serão apresentadas algu-
mas questões relacionadas ao conteúdo estudado neste Módulo.

Atenção!

Será necessário que você acesse o Ambiente de Estudos ou entre em contato com a equipe de 
atendimento para registrar suas respostas no sistema e também para verificar as explicações de 
cada questão. O próximo Módulo só será liberado após o registro das suas respostas.

Caso você ainda tenha dúvidas ou se sinta inseguro com relação a algum dos conteúdos aborda-
dos, retome seus estudos e/ou entre em contato com nossa equipe de apoio.

1) Em relação ao que você viu sobre as características do CAR, assinale a alternativa correta.

a) Deve ser feito para todos os imóveis rurais do país, independentemente da atividade exercida.

b) É facultativo para os imóveis rurais com menos de quatro módulos fiscais e obrigatório para 
os demais imóveis rurais.

c) É um registro privado que deverá agregar informações ambientais apenas sobre os estados 
que compõem a Amazônia Legal.

d) Deve ser feito apenas para as posses rurais, e não para as propriedades.

e) É uma base de dados que auxiliará apenas o planejamento ambiental de poucos estados, e 
não o controle e monitoramento ambiental e econômico e o combate ao desmatamento em 
todo o país.

2) Você viu que com a instituição do novo Código Florestal e a criação do CAR, foram criados alguns 
conceitos diretamente relacionados a ele. Assinale, a seguir, a alternativa que reúne somente os 
conceitos relacionados ao CAR.

a) Pequena propriedade, posse rural familiar, área rural consolidada, área de desmatamento.

b) Licenciamento ambiental, área de remanescente de vegetação nativa, informações ambien-
tais, área rural consolidada.

c) Uso alternativo do solo, imóvel rural, área degradada, área consolidada.

d) Área alterada, direito de propriedade, área abandonada, manejo sustentável.

e) Combate ao desmatamento, atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental, área em 
recuperação, regularização ambiental.
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3) Considerando o que você estudou em relação às APPs, na Aula 3 deste Módulo, marque a alternati-
va que indica corretamente uma área de preservação permanente.

a) As faixas marginais de curso d’água natural efêmeros.

b) As áreas no entorno dos lagos e lagoas artificiais.

c) As áreas de manguezais que ficam nas reentrâncias do litoral, exclusivamente.

d)  As áreas em altitude inferior a 1.800 metros cobertas por qualquer tipo de vegetação 

e) As áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua situação 
topográfica, no raio mínimo de 50 metros.

4) Considerando tudo o que você estudou sobre AURs, assinale V para as alternativas verdadeiras e F 
para as falsas. Em seguida, marque a alternativa que indica a sequência correta.

São AURs as:

( ‒ ) áreas com inclinação entre 25° e 45°

( ‒ ) áreas úmidas de pantanais e planícies pantaneiras.

( ‒ ) áreas costeiras (praias). 

( ‒ ) áreas em que é proibida qualquer atividade econômica nas AURs.

( ‒ ) áreas em que são expressamente vedadas novas supressões de vegetação.

a) V – F – V – F – F 

b) F – V – F – F – F

c) V – F – F – F – F

d) F – F – V – V – V 

e) V – V – F – F - F

5) As áreas consolidadas em APPs são aquelas áreas que foram desmatadas antes de 22 de julho de 
2008 e que não precisam ser recuperadas, admitindo-se, portanto, a manutenção das atividades 
naqueles locais. Sabendo disso, assinale a alternativa correta.

a) O Art. 61-A do Código Florestal estabelece que não é necessária uma faixa de recuperação 
mínima para APP, independentemente do tamanho do imóvel rural e do bioma em que este se 
localiza.

b) Nas APPs, é autorizada exclusivamente a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de 
ecoturismo e de turismo rural em imóveis com áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 
2008.
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c) Para cursos d’água de até 10 metros de largura, a APP deve ser de 130 metros para imóveis 
rurais de até quatro módulos fiscais.

d) Para nascentes e olhos d’água perenes, a faixa de APP pode ter o tamanho que o proprietário 
considerar necessário.

e) Para a regularização de APPs é admitida apenas a compensação das áreas degradadas ou 
alteradas.

6) Como você viu na Aula 4, todo imóvel rural deve manter uma área com cobertura de vegetação na-
tiva, a que chamamos de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de 
Preservação Permanente. O percentual de Reserva Legal depende da área do imóvel e do bioma em 
que ele se localiza. Sabendo disso e considerando os seus estudos sobre Reserva Legal, marque a 
alternativa correta.

a) Dentro da Amazônia Legal, os percentuais são: 20% para áreas de floresta, 80% para áreas de 
cerrado e 35% para áreas de campos gerais.

b) Fora da Amazônia Legal, o percentual de Reserva Legal é de 35% da área do imóvel.

c) O proprietário ou possuidor não é obrigado a declarar no CAR a área de Reserva Legal já aver-
bada na matrícula do imóvel, desde que a averbação identifique o perímetro e a localização da 
reserva e o proprietário ou possuidor apresente, ao órgão ambiental competente, a certidão 
de registro de imóveis em que esteja a averbação da RL ou, nos casos de posse, o termo de 
compromisso já firmado. 

d) A Reserva Legal não pode considerar as APPs.

e) É admitida a exploração econômica da Reserva Legal sem o planejamento e o uso do manejo 
sustentável.

7) Ao propor uma área dentro do imóvel como Reserva Legal, o proprietário deverá utilizar todas as 
áreas de remanescente de vegetação nativa existentes no imóvel. Além desse aspecto, existem ou-
tros a serem observados para a proposição de uma área de Reserva Legal. Sabendo disso, assinale 
aquele que se encaixa nos critérios apontados pela legislação.

a) O plano de manejo da área total.

b) Áreas que não formem corredores ecológicos com outras Reservas Legais, APPs ou Unidades 
de Conservação.

c) As áreas degradadas.

d) As áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade.

e) As áreas de menor fragilidade ambiental.  
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8) No que diz respeito ao regime de uso da área de Reserva Legal e ao uso alternativo do solo, assinale 
a alternativa correta.

a) São formas de regularização ambiental da Reserva Legal: a recuperação, a regeneração e a 
compensação.

b) Admite-se a exploração econômica da Reserva Legal sem o manejo sustentável.

c) A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo pode ser feita sem o cadastra-
mento do imóvel no CAR e sem a autorização do órgão estadual competente.

d) É permitida a exploração produtiva em área abandonada há menos de 36 anos.

e) De acordo com o CAR, área degradada é o mesmo que área em pousio e, por isso, não é per-
mitido o uso alternativo do solo nela.

9) O Programa de Regularização Ambiental tem por objetivo a regularização das Áreas de Preservação 
Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito, que poderá ser efetivada mediante recuperação, 
recomposição, regeneração ou compensação. Considerando o que você estudou sobre o PRA, assi-
nale a alternativa correta.

a) A inscrição do imóvel rural no CAR não é condição obrigatória para a adesão ao PRA.

b) Poderá ser incluída no PRA a recuperação de áreas de Uso Alternativo do Solo que tiveram sua 
vegetação suprimida sem autorização antes de 22 de julho de 2008.

c) A partir da assinatura do termo de compromisso, o proprietário ou possuidor fica obrigado a 
imediatamente cumprir as penas e pagar as multas de infrações relativas à supressão irregu-
lar de vegetação em APP, RL e AUR  realizada antes de 22 de julho de 2008.

d) Mesmo sem a inscrição no CAR, identificada na inscrição a existência de passivo ambiental, o 
proprietário ou possuidor de imóvel rural poderá solicitar de imediato a adesão ao PRA.

e) A intenção com a implementação dos PRA é regularizar as Áreas de Preservação Permanente, 
de Reserva Legal e de uso restrito em que foi feita a supressão de vegetação antes de 22 de 
julho de 2008. 

10) De acordo com seus estudos sobre as normas do PRA, analise as afirmativas a seguir e marque a 
alternativa correta.

a) A implantação do PRA é tarefa da União e dos estados, sendo que cada estado é responsável 
por detalhar o programa para que ele seja adequado a sua realidade, levando em conta suas 
peculiaridades territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas e sociais.

b) Na regulamentação do PRA, a União estabelecerá normas gerais, deixando a cargo de cada 
município o detalhamento, por meio da edição de normas específicas. Os estados ficam sem 
qualquer obrigação com o PRA.
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c) É responsabilidade exclusiva dos municípios incluir mecanismos que permitam o acompanha-
mento da implementação do PRA.

d) O Código Florestal não prevê qualquer instrumento para acompanhar o andamento da imple-
mentação do PRA.

e) A única questão que os órgãos estaduais de meio ambiente deverão acompanhar é o uso de 
matéria-prima florestal da propriedade. 


