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• Lei nº 12.651/2012 

• Decreto n° 7.830/2012 

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

• Decreto nº 8.439/15 
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• Diversos dispositivos do novo CFLO estão relacionados ao 
CAR, o que demonstra a sua importância para efetivar a 
gestão do meio ambiente e o CONTROLE, 
MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO AMBIENTAL E 

ECONÔMICO E COMBATE AO DESMATAMENTO. Alguns 
desses, pela importância, são transcritos e citados abaixo: 
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• A prática da aquicultura relacionada ao CAR: 

• art. 4º, § 6o - Nos imóveis rurais com até 15 (quinze) 
módulos fiscais, é admitida, nas áreas de que tratam os 

incisos I e II do caput deste artigo, a prática da 
aquicultura e a infraestrutura física diretamente a ela 

associada, desde que: 

• I - sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de 
solo e água e de recursos hídricos, garantindo sua 
qualidade e quantidade, de acordo com norma dos 
Conselhos Estaduais de Meio Ambiente; 
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• II - esteja de acordo com os respectivos planos de bacia 
ou planos de gestão de recursos hídricos; 

• III - seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental 

competente; 

• IV - o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental 
Rural – CAR. 

• V - não implique novas supressões de vegetação nativa. 
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• A supressão de vegetação nativa para uso alternativo 
do solo relacionada ao CAR: 

• Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso 

alternativo do solo, tanto de domínio público como de 
domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel 

no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do 
órgão estadual competente do Sisnama. 
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• A Cota de Reserva Ambiental (CRA) relacionada ao 
CAR: 

• Art. 44. É instituída a Cota de Reserva Ambiental – 

CRA,  título nominativo representativo de área com 
vegetação nativa, existente ou em processo de 

recuperação: 
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• § 1o A emissão de CRA será feita mediante requerimento 
do proprietário, após inclusão do imóvel no CAR e laudo 

comprobatório emitido pelo próprio órgão ambiental ou 
por entidade credenciada, assegurado o controle do órgão 

federal competente do Sisnama, na forma de ato do Chefe 
do Poder Executivo. 

• Art. 45. A CRA será emitida pelo órgão competente do 
Sisnama em favor de proprietário de imóvel incluído no 

CAR que mantenha área nas condições previstas no art. 
44. 
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• A Agricultura Familiar relacionada ao CAR: 

• Art. 52. A intervenção e a supressão de vegetação em 
Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal para 

as atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental, 
previstas no inciso X do art. 3o, excetuadas as 

alíneas b e g, quando desenvolvidas nos imóveis a que se 
refere o inciso V do art. 3o, dependerão de simples 
declaração ao órgão ambiental competente, desde que 

esteja o imóvel devidamente inscrito no CAR. 
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• A Agricultura Familiar relacionada ao CAR: 

• Art. 53. Para o registro no CAR da Reserva Legal, nos 
imóveis a que se refere o inciso V do art. 3o, o proprietário 

ou possuidor apresentará os dados identificando a área 
proposta de Reserva Legal, cabendo aos órgãos 

competentes integrantes do Sisnama, ou instituição por 
ele habilitada, realizar a captação das respectivas 
coordenadas geográficas. 
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• A Agricultura Familiar relacionada ao CAR: 

• Art. 55. A inscrição no CAR dos imóveis a que se refere o 
inciso V do art. 3o observará procedimento simplificado no 

qual será obrigatória apenas a apresentação dos 
documentos mencionados nos incisos I e II do § 1o do art. 

29 e de croqui indicando o perímetro do imóvel, as Áreas 
de Preservação Permanente e os remanescentes que 
formam a Reserva Legal. 
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• Os Programas de Regularização Ambiental – PRAs de 
posses e propriedades rurais relacionados ao CAR: 

• Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão, 

no prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data da 
publicação desta Lei, prorrogável por uma única vez, por 

igual período, por ato do Chefe do Poder Executivo, 
implantar Programas de Regularização Ambiental – PRAs 
de posses e propriedades rurais, com o objetivo de 

adequá-las aos termos deste Capítulo. 
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• § 2o A inscrição do imóvel rural no CAR é condição 
obrigatória para a adesão ao PRA, devendo esta adesão 

ser requerida pelo interessado no prazo de 1 (um) ano, 
contado a partir da implantação a que se refere o caput, 

prorrogável por uma única vez, por igual período, por ato 
do Chefe do Poder Executivo. 
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• As Áreas Consolidadas em Áreas de Preservação 
Permanente relacionadas ao CAR: 

• Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é 

autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades 
agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em 
áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. 
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• § 9o A existência das situações previstas no caput deverá 
ser informada no CAR para fins de monitoramento, sendo 

exigida, nesses casos, a adoção de técnicas de 
conservação do solo e da água que visem à mitigação dos 
eventuais impactos. (Incluído pela Lei nº 12.727, de 
2012). 

• § 10. Antes mesmo da disponibilização do CAR, no caso das 
intervenções já existentes, é o proprietário ou possuidor rural 
responsável pela conservação do solo e da água, por meio de 
adoção de boas práticas agronômicas. (Incluído pela Lei nº 
12.727, de 2012). 
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• § 15. A partir da data da publicação desta Lei e até o 
término do prazo de adesão ao PRA de que trata o § 2o do 

art. 59, é autorizada a continuidade das atividades 
desenvolvidas nas áreas de que trata o caput, as quais 
deverão ser informadas no CAR para fins de 
monitoramento, sendo exigida a adoção de medidas de 
conservação do solo e da água. (Incluído pela Lei nº 
12.727, de 2012). 
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• A concessão de crédito agrícola relacionada ao CAR: 

• Art. 78-A. Após 5 (cinco) anos da data da publicação desta 
Lei, as instituições financeiras só concederão crédito 

agrícola, em qualquer de suas modalidades, para 
proprietários de imóveis rurais que estejam inscritos no 

CAR. (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm


Cadastro Ambiental Rural 

 

 

 

• A Área de Reserva Legal (RL) relacionada ao CAR: 

• Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com 
cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, 

sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de 
Preservação Permanente, observados os seguintes 

percentuais mínimos em relação à área do imóvel, 
excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei:  
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• A Área de Reserva Legal (RL) relacionada ao CAR: 

• § 3o Após a implantação do CAR, a supressão de novas 
áreas de floresta ou outras formas de vegetação nativa 

apenas será autorizada pelo órgão ambiental estadual 
integrante do Sisnama se o imóvel estiver inserido no 

mencionado cadastro, ressalvado o previsto no art. 30. 
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• Art. 14. A localização da área de Reserva Legal no imóvel 
rural deverá levar em consideração os seguintes estudos e 

critérios: 

• § 1o O órgão estadual integrante do Sisnama ou instituição 
por ele habilitada deverá aprovar a localização da Reserva 

Legal após a inclusão do imóvel no CAR, conforme o art. 
29 desta Lei. 
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• Art. 15. Será admitido o cômputo das Áreas de 
Preservação Permanente no cálculo do percentual da 
Reserva Legal do imóvel, desde que: 

• I - o benefício previsto neste artigo não implique a 
conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo; 

• II - a área a ser computada esteja conservada ou em 

processo de recuperação, conforme comprovação do 
proprietário ao órgão estadual integrante do Sisnama; e 

• III - o proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão 

do imóvel no Cadastro Ambiental Rural – CAR, nos 
termos desta Lei. 
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• § 2o O proprietário ou possuidor de imóvel com Reserva 
Legal conservada e inscrita no Cadastro Ambiental Rural 
– CAR de que trata o art. 29, cuja área ultrapasse o 
mínimo exigido por esta Lei, poderá utilizar a área 

excedente para fins de constituição de servidão ambiental, 
Cota de Reserva Ambiental e outros instrumentos 
congêneres previstos nesta Lei. 
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• Art. 18. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no 
órgão ambiental competente por meio de inscrição no 
CAR de que trata o art. 29, sendo vedada a alteração de 
sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer 

título, ou de desmembramento, com as exceções previstas 
nesta Lei. 

• § 1o A inscrição da Reserva Legal no CAR será feita 
mediante a apresentação de planta e memorial descritivo, 

contendo a indicação das coordenadas geográficas com 
pelo menos um ponto de amarração, conforme ato do 

Chefe do Poder Executivo. 
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• § 4o O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a 
averbação no Cartório de Registro de Imóveis, sendo que, 

no período entre a data da publicação desta Lei e o 
registro no CAR, o proprietário ou possuidor rural que 
desejar fazer a averbação terá direito à gratuidade deste 
ato. (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).  
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