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• Suponha um imóvel rural com 1,5 módulo fiscal, que 
tenha um curso d'água de 8 metros de largura, 
cortando-o de ponta a ponta. A vegetação nativa deste 
curso d'água (mata ciliar) foi suprimida antes de 22 de 
julho de 2008. Pela sistemática apresentada pelo Novo 
Código Florestal (Lei nº 12.651/12), o proprietário terá a 

obrigação de recuperar a mata ciliar? 
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• RESPOSTA: Sim, o proprietário terá a obrigação de 
recuperar  uma faixa de 8 metros para cada lado do curso 
d'água, conforme o disposto no art. 61-A, § 1°  da Lei n° 
12.651/2012. 
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• Art. 61-B.  Aos proprietários e possuidores dos imóveis 
rurais que, em 22 de julho de 2008, detinham até 10 
(dez) módulos fiscais e desenvolviam atividades 
agrossilvipastoris nas áreas consolidadas em Áreas de 
Preservação Permanente é garantido que a exigência de 
recomposição, nos termos desta Lei, somadas todas as 

Áreas de Preservação Permanente do imóvel, não 
ultrapassará: (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 
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• I - 10% (dez por cento) da área total do imóvel, para 
imóveis rurais com área de até 2 (dois) módulos 
fiscais;       (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 

• II - 20% (vinte por cento) da área total do imóvel, para 
imóveis rurais com área superior a 2 (dois) e de até 4 
(quatro) módulos fiscais;       (Incluído pela Lei nº 12.727, 
de 2012). 
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