
* APP USO CONSOLIDADO - MARCO LEGAL 22/07/2008

Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até
quatro módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa
em percentuais inferiores ao previsto nesta lei, a Reserva Legal será
constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente na data
acima referida, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo.
Possibilidade de considerar a APP para constituição da Reserva Legal.
Averbação em matrícula ou registro no CAR.
Possibilidade de constituição no mesmo bioma.

O imóvel rural no qual houve supressão de vegetação nativa,
respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela
legislação em vigor à época em que ocorreu, é dispensado 
de promover a recomposição, compensação ou regeneração 
para os percentuais exigidos no novo Código, comprovada 
a consolidação do uso.
Permite compensação de Reserva Legal por meio de doação ao 
poder público de área localizada no interior de unidade de 
conservação pendente de regularização fundiária. 

RESERVA LEGAL

ÁREA DO IMÓVEL RURAL RECOMPOSIÇÃO 
DA  FAIXA MARGINAL 

≤ 1 módulo fiscal 5 metros 
> 1 e ≤ 2 módulos fiscais 8 metros 
> 2 e ≤ 4 módulos fiscais 15 metros 
> 4 módulos fiscais 30 metros 

LAGOAS E LAGOS NATURAIS*

CAR – CADASTRO AMBIENTAL RURAL
A inscrição no CAR dos imóveis com até 4 módulos fiscais observará procedimento simplificado.
O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis.
A inscrição no CAR é obrigatória para todos os imóveis rurais, mesmo os que já averbaram Reserva Legal.

POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE TAC 
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA.

Os termos de compromisso e de ajustamento de conduta
firmados com base na Lei nº 14.309, de 2002, vigentes e ainda
com obrigações a serem executadas na data de publicação
desta lei, poderão ser reexaminados pelo órgão competente à 
luz do disposto nesta lei, mediante pedido do produtor.

ÁREA MÁXIMA DA APP EM
RELAÇÃO À ÁREA DO IMÓVEL*
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL LIMITE DAS APPS

≤ 2 módulos fiscais 10% da área total do imóvel rural 

> 2 e ≤ 4 módulos fiscais 20% da área total do imóvel rural 

Residências e infraestruturas em APP 

_
 Admite a manutenção

de residências e da infraestrutura associada às atividades
agrissilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, inclusive
o acesso a essas atividades.

Nas áreas rurais consolidadas consideradas como topos de morro
morro, encostas, altitudes acima de 1.800 metros, bordas de 
tabuleiro, será admitida a manutenção de atividades florestais, 
culturas de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, bem 
como a infraestrutura associada a estas atividades, não se 
admitindo a conversão de novas áreas.

Nos casos de áreas rurais consolidadas em veredas, será
obrigatória a recomposição das faixas marginais, em
projeção horizontal, delimitadas a partir do término da área
de solo hidromórfico, de largura mínima de:

ÁREA TOTAL DO IMÓVEL ÁREA A SER RECOMPOSTA

Até 4 módulos fiscais 30 metros 

Mais de 4 módulos fiscais 50 metros

FORMAS DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA LEGAL E DA APP

Regeneração Recomposição Compensação

A NOVA LEI REQUER A ADOÇÃO DE PRÁTICAS AGRONÔMICAS
DE CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA

CURSOS D’ ÁGUA*
PROPRIEDADE OU POSSE LARGURA DO RECOMPOSIÇÃO DAS  
(MÓDULO FISCAL) CURSO D’ ÁGUA MARGENS DE CADA LADO

Até 1 Qualquer largura 5m 

De 1 a 2 Qualquer largura 8m

De 2 a 4 Qualquer largura 15m

De 4 a 10 Até 10 metros 20m 

Metade da largura do  
curso d’água _mínimoDe 4 a 10                                         Acima de 10 metros
de 30 e máximo 
de 100 metros

Metade da largura do  

+ De    10 curso d’água _ mínimoQualquer largura 
de 30 e máximo 
de 100 metros
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NASCENTES E
OLHOS D’ÁGUA
PERENES*
Recomposição

ENCOSTAS E ALTITUDE ACIMA 
DE 1800 METROS*
               Será admitida a manutenção de 
               atividades florestais, culturas de 
               espécies lenhosas, perenes ou de 
               ciclo longo, não se admitindo a 
               conversão de novas áreas.

obrigatória no raio
mínimo de 15 metros 

MÍNIMO DE 30 METROS

MÍNIMO DE 30 METROS

CÓDIGO FLORESTAL MINEIRO


