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•  Após o CADASTRO AMBIENTAL RURAL ser implantado, 

a supressão de novas áreas de floresta ou outras formas 
de vegetação nativa apenas serão autorizadas pelo 
ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL integrante do SISNAMA 
se o imóvel estiver inserido no mencionado cadastro, 
ressalvado o caso de a reserva legal já ter sido averbada 
na matrícula do imóvel e que essa averbação identifique o 
perímetro e a localização da reserva legal, consoante o 
art. 12, § 3º. 
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   CÔMPUTO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO 
CÁLCULO DO PERCENTUAL DA RESERVA LEGAL DO IMÓVEL 
RURAL 

    O legislador infraconstitucional admitiu a possibilidade de 
computar as áreas de preservação permanente no cálculo 
do percentual da reserva legal, conquanto que o 
benefício não implique a conversão de novas áreas 
para o uso alternativo do solo; a área a ser 
computada esteja conservada ou em processo de 
recuperação, conforme comprovação do proprietário 

ao órgão estadual integrante do SISNAMA; e (...) 
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   (...) o proprietário ou possuidor tenha requerido 

inclusão do imóvel no Cadastro Ambiental Rural, 
conforme o art. 15, caput, e incisos I, II e III, da Lei n 
12.651/2012. 
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    Três são as condições que devem ser atendidas, 

CONCOMITANTEMENTE, para que haja a possibilidade de 
se computar as áreas de preservação permanente no 
cálculo do percentual da reserva legal do imóvel. EM 
EXCEÇÃO à REGRA, é possível a conversão de novas 
áreas para uso alternativo do solo, quando as ÁREAS DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE conservadas ou em 
processo de recuperação, somadas às demais florestas e 
outras formas de vegetação nativa existentes em imóvel, 
ultrapassarem 80% (oitenta por cento) do imóvel rural 
localizado em áreas de FLORESTA na AMAZÔNIA LEGAL, 
conforme o art. 15, §4o, inciso I, da Lei nº 12.651/2012. 
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    HIPÓTESES QUE AUTORIZAM A NÃO CONSTITUIÇÃO/ 

NÃO EXIGÊNCIA DA RESERVA LEGAL 

• O novo CFLO aponta algumas hipóteses de dispensa da 
área de reserva legal (Art. 12, §§6o, 7º e 8º) que se 
relacionam à prestação de serviços públicos e são as 
seguintes: 

• 1 – Os empreendimentos de abastecimento público de 
água e tratamento de esgoto não estão sujeitos à 
constituição de reserva legal. 
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 2–Não será exigido reserva legal relativa às áreas adquiridas 
ou desapropriadas por detentor de concessão, permissão 
ou autorização para exploração de potencial de energia 
hidráulica, nas quais funcionem empreendimentos de 
geração de energia elétrica, subestações ou sejam 
instaladas linhas de transmissão e de distribuição de 

energia elétrica. 

3 -Não será exigido reserva legal  relativa às áreas adquiridas 
ou desapropriadas com o objetivo de implantação e 
ampliação de capacidade de rodovias e ferrovias.   
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    LOCALIZAÇÃO DA RESERVA LEGAL 

    A CFLO dispõe sobre os estudos e critérios para a melhor 
localização da área de RESERVA LEGAL e estabelece que 
se leve em consideração para sua localização o PLANO DE 
BACIA HIDROGRÁFICA; o ZONEAMENTO ECOLÓGICO-
ECONÔMICO (ZEE); a formação de corredores ecológicos 
com outra reserva legal, com área de preservação 
permanente, com unidade de conservação ou com outra 
área legalmente protegida; as áreas de maior importância 

para a conservação da biodiversidade; e as áreas de maior 
fragilidade ambiental, consoante o art. 14, caput e I ao V, 
da Lei nº 12.651/2012. 
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   A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DA 

RECOMPOSIÇÃO, REGENERAÇÃO E COMPENSAÇÃO DA 
RESERVA LEGAL, EM IMÓVEIS RURAIS LOCALIZADOS 
EM ÁREAS CONSOLIDADAS 

   O proprietário ou possuidor de imóvel rural que, em 22 de 
julho de 2008, detinha área de RL em extensão inferior ao 
mínimo exigido pelo CFLO, pode regularizar sua situação, 
independentemente da adesão ao PRA, adotando a 
recomposição, regeneração natural ou a compensação 

ecológica, podendo serem postas em prática de forma 
alternada, isolada ou conjunta, consoante o art. 66, caput 
e I, II e III, da Lei nº 12.651/2012. 
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    Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 

2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que 
possuam remanescente de vegetação nativa em 
percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva 
Legal será constituída com a área ocupada com a 
vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, 
vedadas novas conversões para uso alternativo do solo, 
consoante o art.67, do CFLO.  
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• Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que 

realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os 
percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em 
vigor à época em que ocorreu a supressão são 
dispensados de promover a recomposição, compensação 
ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei, 
consoante o art.68, do CFLO.  


