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Mais de dois anos após a aprovação do novo Código Florestal (Lei nº 12.651, de 25 de maio  
de 2012, oriunda do Projeto de Lei nº 1.876/99) – legislação que dispõe sobre a proteção da  
vegetação nativa e que revogou o Código Florestal Brasileiro de 1965 – nota-se a morosidade 
com que os instrumentos previstos nessa lei são implantados e executados nos 17 Estados do 
bioma Mata Atlântica.

Dois instrumentos se destacam no novo Código: o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o  
Programa de Regularização Ambiental (PRA).

O CAR é um registro eletrônico, obrigatório para todos os imóveis rurais, que tem por finalidade 
integrar as informações ambientais referentes à situação das Áreas de Preservação Permanente 
(APPs), das áreas de Reserva Legal (RL), das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa, 
das Áreas de Uso Restrito e das áreas consolidadas das propriedades e posses rurais do país.1 
Esse instrumento por si só não detalha informações imprescindíveis para uma regularização 
ambiental destas propriedades. Por isso, foi instituído em maio de 2014 o decreto 8.235, que 
estabelece regras gerais para o PRA.

Segundo site do Observatório do Código Florestal, “o decreto editado pela presidente Dilma 
Rousseff em outubro de 2012 prevê que informações sobre remanescentes de vegetação nativa 
e respectivos passivos ambientais das propriedades rurais, assim como informações sobre o 
processo de regularização ambiental, deveriam estar disponíveis na internet, no site do Sistema 
Nacional do Cadastro Rural (Sicar), um ano após a promulgação da nova Lei Florestal, em  
25 de maio de 2013. Com atraso de um ano, o sistema ainda funciona offline e irá receber,  
gerenciar e integrar dados sobre regularização ambiental das propriedades em todos os Estados.

Descentralizando o processo, o novo Código prevê que os Estados criem, aprovem, monitorem  
e fiscalizem Planos de Regularização Ambiental (PRA) para as propriedades com passivo de 
Reserva Legal que necessitam recuperar ou compensar RL e APPs para se regularizarem do ponto 
de vista ambiental. Até o segundo aniversário do Código, em maio de 2014, nenhum Estado  
havia criado o seu PRA.2”

Os incentivos para as propriedades rurais que preservaram mais do que o exigido por lei,  
previstos no artigo 41 do novo Código, ainda não foram regulamentados.

O projeto Cumpra-se, apoiado pelo Instituto Credit Suisse Heddging-Griffo, juntamente do  
Observatório do Código Florestal e instituições parceiras, realizou seminários em Santa Catarina, 
Bahia, São Paulo e Brasília, e foram levantados diversos desafios a respeito desta legislação.

Com objetivo de revisar as lacunas do PRA e traduzi-lo de maneira prática, o projeto Cumpra-se 
realizou uma oficina no dia 07 de agosto de 2014, no Centro de Experimentos Florestais  
SOS Mata Atlântica – Brasil Kirin. A atividade contou com o apoio do Pacto para Restauração  
da Mata Atlântica.

1 - http://www.car.gov.br/#/
2 - Acessado em 14 de agosto de 2014 em: http://www.observatorioflorestal.org.br/?page_id=44
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A ofi cina foi realizada no auditório do Centro de Experimentos em Itu e teve a participação de 
21 pessoas, listadas abaixo:

 

Sobre a Oficina

Além destes participantes, foram convidados 
representantes do Ministério do Meio Ambiente, da 
Frente Parlamentar Ambientalista de Minas Gerais, 
da Conservação Internacional (CI-Brasil), da Reserva 
da Biosfera e do World Resources Institute (WRI), 
da Embrapa Solos, Rede Brasileira de Restauração 
Ecológica - REBRE, Valor Natural, Instituto Socioam-
biental (ISA), Instituto Floresta Viva e Secretaria de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco -, 
que por motivos diversos não puderam participar.

Centro de Experimentos 
em Itu

Nome Instituição Contato
Roberto Cândido Fundação SOS Mata Atlântica restauracao.campo@sosma.org.br

Eder Augusto Marin Fundação SOS Mata Atlântica restauracao.viveiro@sosma.org.br

Aurélio Padovezi TNC apadovezi@tnc.ogr

Pedro S. Castro Pacto para Restauração secretariaexecutiva@pactomataatlantica.org.br
 da Mata Atlântica

Wilson Marcelo da Silva Jr. LERF/ESALQ/USP wmarcelouk@gmail.com

Joaquim de Freitas Neto CEPAN joaquim@cepan.org.br

Luciana de Carvalho LERF/ESALQ/USP ludecarvalho1982@gmail.com

Ademir Reis RAS Ltda ademir.reis.ufsc@gmail.com

Aretha Medina Fundação SOS Mata Atlântica restauracao.aretecnica@sosma.org.br

Rafael B. Chaves CBRN/SMA/SP rafaelbc@ambiente.sp.gov.br

Mauro Scharnik IAP scharnik@iap.pr.gov.br

Fabio Fernandes Correa MP/BA fabiofernandes@mpba.mp.br

Suzana Aleixo Viveiro de mudas nativas suzanaaleixo@grupoaleixo.com

Marina Piatto IMAFLORA marina@imafl ora.org

Marcos Reis Rosa Arcplan mrosa@arcplan.com.br

Rejane Pieratti Fundação SOS Mata Atlântica rejane.pieratti@gmail.com

Renata Mafi ni Consultora Política rmaffi ni@uol.com.br

Mario Mantovani Fundação SOS Mata Atlântica mario@sosma.org.br

Ricardo Ribeiro Rodrigues LERF/ESALQ/USP rrresalq@usp.br

Rafael B. Fernandes Fundação SOS Mata Atlântica restauracao.coordenacao@sosma.org.br

4

Al
ex

an
dr

e 
M

ac
ed

o/
SO

S 
M

at
a 

At
la

nt
ica



FACULTATIVOS DIFÍCEISOBRIGATÓRIOS

A B A B A B

FACULTATIVOS FÁCEIS

Após as apresentações no período da manhã, no período da tarde foi desenvolvida a seguinte 
dinâmica:

Os participantes foram divididos em 2 grupos (A e B) de forma aleatória. Estes grupos receberam 
papéis adesivos de 3 cores: laranja, amarelo e verde. As cores indicavam o local no painel exposto 
no auditório onde deveriam ser colados e também eram uma referência do grau de importancia 
do item, conforme modelo abaixo:

Nos papéis adesivos foram inseridos as ações ou sugestões que devem compor um PRA.

Programação do evento:
9h30 Recepção e café;

10h Boas vindas, objetivos gerais (Rafael Fernandes – SOS Mata Atlântica);

10h30 Aspectos Jurídicos do Programa de Regularização Ambiental 
 (Dr. Fabio Corrêa - Promotor de Justiça Regional Ambiental, 
 Teixeira de Freitas Coordenador Regional do NUMA, Costa das Baleias);

11h PRA no Estado do Pará (Prof. Ricardo Rodrigues – ESALQ / USP);

11h30 Sensoriamento remoto - Refl exões (Marcos Rosa - Arcplan);

12h Apresentação de resultados dos seminários – Cumpra-se (Mario Mantovani – SOS Mata Atlântica);

12h30 Almoço;

13h30 Início da dinâmica da ofi cina; 

17h  Encaminhamentos e encerramento.

Apresentação 
do Dr. Fabio 
Fernandes Correa
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Os resultados apresentados não consistem em um material definitivo e absoluto, mas são um 
ponto de partida com o intuito de promover uma discussão positiva e traduzir postos-chaves para 
a sociedade, pois acreditamos que este instrumento deve respeitar peculiaridades estaduais. 

Na página ao lado está o resultado final do quadro da dinâmica, com a colaboração de cada 
um dos participantes.

O novo Código Florestal traz o PRA como disposição transitória (capítulo XIII da Lei nº 12.651/12). 
Porém, trata-se de um instrumento.

Ficou claro que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) não serve como ferramenta de fiscalização 
do passivo ambiental, frente às limitações tecnológicas, em especial em razão da qualidade da 
imagem, imprecisão dos desenhos inseridos durante o cadastro (limite de propriedades, rios) e 
confiabilidade das informações. Ainda assim, é uma ferramenta de grande importância, mesmo 
considerando a subjetividade de erros passíveis.

Outro problema diretamente ligado ao cadastramento é a data da imagem adquirida, de 2011. 
Não há como garantir a compra de imagens de julho de 2008 para cruzar os dados e checar se 
houve desmatamento após a data estabelecida por lei de 22 de julho de 2008. Aliado a isso, as 
imagens de satélite colaboram apenas para checar a cobertura do solo pela vegetação, e não 
trazem nenhum dado quanto à qualidade do processo de restauração da área, sendo fundamen-
tal a definição e levantamento de indicadores ecológicos que tragam subsídios à perenidade e 
estabelecimento da dinâmica natural do sistema nestas áreas.

Estabelecidos os indicadores ecológicos, o fator tempo permeia este e outros fatores importantes 
a serem definidos no PRA:

• Quando o processo de restauração se inicia – a exemplo do Pará, após a adesão ao PRA, 
a primeira iniciativa é o isolamento das áreas a serem restauradas por três anos, é dado 
oportunidade para que o ambiente manifeste se há algum potencial de regeneração, e só 
então são tomadas as decisões sobre qual metodologia podem ou devem ser aplicadas.

• Qual o prazo para recuperação de Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal?
• Quando o monitoramento deve ser feito e por quanto tempo?

Dinâmica de grupos 
discutindo aspectos  
do PRA
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Resultados e discussoes



FACULTATIVOS DIFÍCEIS

A B

OBRIGATÓRIOS

A B

FACULTATIVOS FÁCEIS

A B

PRA construído com propósito 
de cumprimento dos objetivos 
(restauração de APP e RL) e 
não focar em distinção de 
metodologias 
(monitoramento).

Critérios para avaliações; 
Prazos; Metodologias; 
definição de leito (rios).

Orientação ou educação 
ambiental através do Estado 
ou prefeituras.

Toda ação deve ter um marco 
legal! (IN, resolução ou lei).

PRA ser construído em paralelo 
com o marco legal do PRA

Incluir no PRA, indicadores 
com valores de referência para 
monitoramento e prazos para 
monitoramento de APP e RL.

Incluir no PRA tempo de 
restauração APP.

Definição de espécies invasoras 
por região.

Definição das spp exóticas que 
podem compor APP e RL.

Áreas prioritárias para 
compensação de RL.

Mecanismo de informação de 
instituições financeiras pelo 
não cumprimento do PRA.

Prioridade da recomposição de 
APP acima de 2 MF = 10% 
e 2 - 4 MF = 20%

Transparência aos cadastros do 
CAR e passivos por município e 
Estado.

Estabelecer a periodicidade do 
monitoramento e transparência 
sobre informação do cumpri-
mento do PRA.

Tempo de recomposição de 
APP e RL.

Definição de melhores práticas 
agrícolas (pode ser restrição do 
que não é).

Como o Estado vai apoiar a 
adequação ambiental de 
pequenas propriedades?

Metodologia e periodicidade 
do monitoramento.

Área agrícola marginal 
e viável

Seminários, palestras, cursos 
sobre CAR no meio rural.

CAR feito por organizações 
rurais (sindicatos, cooperativas 
e similares).

Integrar planejamento 
ambiental com agrícola, 
identificando no diagnóstico 
para PRA uma categoria de 
áreas agrícolas marginais 
(subdivisão de área agrícola).

Sugerir condicionantes dentro 
dos licenciamentos para 
incentivo regional do CAR.

Envolver os sindicatos e 
cooperativas para auxiliar o 
CAR e nas dúvidas de 
preenchimento e desenho das 
áreas. Orientação técnica. 
Amarrar financiamentos de 
cooperativas com o CAR.

Metodologia de 
restauração.

PRA define modelo de PRADA 
que deve apresentar crono-
grama de execução factível, 
identificando ações e áreas.

Chave de tomada de decisão 
para aplicar a técnica de 
restauração em função da 
análise da 
paisagem/diagnóstico local.

Fiscalização por amostragem 
através de filtros definidos: 1° 
grande propriedades…

Falta de corpo técnico para 
tirar dúvidas.

Definição de leito regular.

Avaliação de parâmetros 
finalísticos (indicadores 
ecológicos).

Estruturação de cadeia 
produtiva da restauração.

Oficina do 
Programa de 

Regularização  
Ambiental  

(PRA) 



O artigo 16, do decreto 7.830 cita a necessidade de um cronograma, mas não estabelece prazos 
máximos.

Um CAR corretamente preenchido aumenta significativamente a qualidade do Programa de 
Regularização Ambiental, em que as delimitações geográficas (mapeamento) são definidas. Em 
poucas palavras, um bom ponto de partida para o PRA é consequência de um bom CAR. Algumas 
iniciativas interessantes foram citadas pelo grupo, e servem de exemplo. A Prefeitura Munici-
pal de Caxias do Sul (RS) está realizando o cadastramento com técnicos capacitados em todas 
as propriedades rurais do município. Assim,  trazem para o município uma série de vantagens, 
pois há uma relação mais direta entre os stakeholders. Outra iniciativa foi a Unidade Móvel do 
POUPATEMPO, em Itu (SP), que durante um período ficou em um ponto estratégico da cidade, 
com forte relação com os proprietários rurais, o que facilitou a disseminação da informação. Além 
disso, foi feito um ótimo preparo dos técnicos para o preenchimento do cadastro.

No decreto 7.830, Art. 16, parágrafo 2°, para o cumprimento deste é fundamental o estabeleci-
mento de quais são as boas práticas agronômicas (conservação de solo, uso restrito de agro-
químicos, manejo integrado de pragas, cultivo orgânico, entre outros).3

Estabelecidos indicadores e prazos, frente à adesão ao Termo de Compromisso do PRA, não há as 
sanções que penalizam o não cumprimento do termo, e este deve ser determinado também no PRA.

A transparência de todo processo é provavelmente a melhor ferramenta de monitoramento. Infor-
mações como: número de propriedades cadastradas no CAR, propriedades que aderiram ao PRA, 
hectares em processo restauração (recomposto ou regenerado), aliado a filtros por Estado,  
município e bioma, devem ter acesso publico, de preferência online. Ações como monitoramento  
destas áreas são importantes, independente do esforço de amostragem. Não é controle de quem, 
mas sim onde, quanto e como. Procedimentos adicionais a estes, como fotos georrefenciadas, 
também podem ser relevantes, tais como aplicadas no PRADA na Bahia. Na classificação das áreas 

3 - §2° É facultado ao proprietário ou possuidor do imóvel rural, o uso alternativo do solo da área necessária à recom-
posição ou regeneração da Reserva Legal, resguardada a área da parcela mínima estabelecida no Termo de Compro-
misso que já tenha sido ou que esteja sendo recomposta ou regenerada, devendo adotar boas práticas agronômicas com 
vistas à conservação de solo e água.

8

Grupos participam  
da dinâmica

Ar
qu

iv
o 

SO
S 

M
at

a 
At

lâ
nt

ica



durante o PRA, alguns pontos podem ser sugeridos para captura de fotos periódicas, que propri-
etário do imóvel rural pode realizar.

Não há critérios para checagem das áreas de pousio (Art. 3°, inciso XXIV – lei 12.651/2012), ficando 
como ato meramente declaratório. No prazo determinado neste inciso (5 anos), a área em pousio 
pode adquirir características de vegetação primária ou secundária em estágio avançado ou médio de 
regeneração, e a supressão destes é contraditória a Lei 11.428 de 22 de dezembro de 2006, Art. 8 
ao 19, conhecida como Lei da Mata Atlântica.

Frente à possibilidade da introdução de até 50% de espécies exóticas para recuperação da Reserva 
Legal, o PRA deve gerar uma lista regionalizada de espécies exóticas que não poderiam ser utilizadas 
em nenhuma hipótese, tendo como base o potencial de invasão biológica já aferida, evitando assim 
potenciais impactos negativos, comprometendo os sistemas em restauração.

A complexidade de interpretação das leis, decretos, instruções normativas e instrumentos que os 
compõem exige que o PRA tenha uma interface amigável, de interpretação mais intuitiva possível, 
tornando-se uma verdadeira ferramenta e não mero artifício burocrático de inserção de informações. 
Além disso, o ideal é que o PRA crie verdadeiras possibilidades de adequação ambiental de toda a 
propriedade agrícola e não apenas áreas de preservação permanente, reserva legal ou áreas consoli-
dadas –  para que ocorra o planejamento da propriedade de forma integrada. Um ótimo exemplo, 
de simples aplicação, é o tratamento que áreas marginais (de baixa aptidão agrícola), que podem ser 
convertidas em florestas nativas funcionais com potencial de uso econômico.

Finalmente, é fundamental que a implementação do PRA seja acompanhado de um marco legal, seja 
ele lei, decreto ou instrução normativa.

Imagens 1 e 2 ilustram esse procedimento. (fonte: Apresentação Aspectos Jurídicos do Programa de  
Regularização Ambiental - Dr. Fábio Fernandes Corrêa - Titular da Promotoria de Justiça Especializada  
em Meio Ambiente de Âmbito Regional, com sede em Teixeira de Freitas).
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Frente às apresentações e a dinâmica realizada, propomos o seguinte quadro síntese, agrupando os 
resultados em dois pilares: Estabelecimento de Defi nições e Criação de Mecanismos.

ESTABELECER DEFINIÇÕES
 
• Critérios de monitoramento 
 (indicadores ecológicos);
• Defi nição de leito de rio 
 (quando e como medir?);
• Prazos máximos para restauração 
 de APP e RL;
• Prazos e frequência de monitoramento;
• Classifi car espécies invasoras regionalmente;
• Áreas prioritárias para compensação de RL;
• Defi nição de melhores práticas agrícolas;
• Quais as sanções para o não cumprimento 
 do Termo de Compromisso 
 (art. 17 – Decreto 7.830);
• Cronogramas dos processos que envolvam 
 a restauração, claros e objetivos.

CRIAR MECANISMOS
 
• Formas de controle transparentes. 
• Acesso público a número de 
 cadastro, défi cit de vegetação, 
 propriedades cadastradas;
• Fortalecimento da cadeia produtiva 
 da restauração fl orestal;
• Auxílio para a tomada de decisão  
 metodológica a ser aplicada (chave 
 de tomada de decisão);
• Integração de produção agrícola 
 e planejamento ambiental (áreas  
 agrícolas marginais);
• Preenchimento do CAR facilitado 
 por associações, cooperativas e  
 similares.
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Agradecemos a colaboração de todos participantes.
Equipe de restauração florestal SOS Mata Atlântica



Avenida Paulista, 2073 - Conjunto Nacional
Torre Horsa 1 – 13º andar, cj 1308 – Bela Vista

 01311-300 – São Paulo, SP.
E-mail: info@sosma.org.br

www.sosma.org.br 
www.twitter.com/sosma 

www.facebook.com/SOSMataAtlantica
youtube.com/sosmata

instagram.com/sosmataatlantica
plus.google.com/+SosmaOrgBr 

PATROCÍNIO:

REALIZAÇÃO:
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