
PRESERVAÇÃO DA
VEGETAÇÃO NATIVA





 Nos últimos tempos, tem-se intensi�cado no Brasil o 
desmatamento da vegetação nativa. Vastas áreas são derrubadas 
para dar lugar a pastagens, lavouras, indústrias e cidades. Esse fato 
causa muita preocupação, porque a área de vegetação nativa 
restante tem caído drasticamente.
 É preciso entender que a vegetação nativa promove 
benefícios ao homem, através dos serviços ambientais que ela nos 
presta. Perder vegetação nativa signi�ca, então, que junto estamos 
perdendo qualidade de vida, porque esses serviços deixarão de ser 
oferecidos. Sabendo então da importância de se proteger a nossa 
vegetação, você é convidado a conhecer um pouco mais sobre as 
regras que de�nem essa proteção.
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Importância da vegetação nativa



O QUE DIZ A LEI?
 A Lei Federal 12.651/2012 diz que as �orestas existentes no 
território nacional e as demais formas de vegetação nativa são bens de 
interesse comum a todos os habitantes do País, de modo que o exercício 
do direito de propriedade deve atender as limitações estabelecidas na lei 
em relação à proteção da vegetação nativa. Isso signi�ca que o 
proprietário/possuidor de terra para cumprir a função social do seu 
imóvel deve manter e preservar as áreas de proteção instituídas pela lei, 
que são: as Áreas de Preservação Permanente, as Áreas de Reserva Legal e 
as Áreas de Uso restrito.

Mas a�nal, que áreas são essas?
 Reserva Legal, segundo a lei, é a área localizada no interior de 
uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos da lei, com a 
função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos 
recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação 
da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e 
da �ora nativa. 

 O tamanho da área de Reserva Legal varia conforme a 
localidade. Na maior parte do Estado de Goiás, corresponde a 20% do 
imóvel rural. Acima do paralelo 13°, entretanto, o valor a ser reservado 
deve ser de 35%. Vide imagem próxima página.
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São APP segundo a lei:

 Área de Preservação Permanente (APP) é uma área 
protegida, em geral coberta por vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os rios, a paisagem, a biodiversidade, a 
conectividade com corredores ecológicos, a proteção do solo e 
assegurar o bem-estar da população humana.
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• As faixas marginais dos cursos d'água;
• As áreas no entorno de lagos e lagoas naturais; 
• As áreas no entorno de reservatórios arti�ciais decorrentes de 

barramento de cursos d´agua;
• As áreas no entorno das nascentes e olhos d'água perenes ;
• As encostas ou partes destas com declividade superior a 45º, 

equivalente a 100% na linha de maior declive;
• Bordas de tabuleiros ou chapadas
• Topo de morros e montanhas
• Veredas;
• Os campos de murundus lei estadual.

Para conhecer melhor as áreas de�nidas como APP, consulte o artigo 4º da 
lei federal12.651/2012. Consulte também a lei estadual 18.104/2013.

 Áreas de Uso Restrito, no Estado de Goiás, são as áreas com 
inclinação entre 25° e 45º.

Importante!
Só após a delimitação das áreas de APP, Reserva 

Legal e Uso Restrito, qualquer supressão de 

vegetação nativa pode ser feita no imóvel.

Topos de morro
São considerados APPs os morros com altura
mínima de 100 metros e inclinação média de 25º.

Encostas
São considerados APPs as encostas com declive acima de 45º.
Aquelas com declive inferior agora podem ser exploradas sem restrições.

Nascentes
Um raio mínimo de 50 metros deve ser preservado
nas áreas não desmatadas de nascentes.

Manguezais
São considerados APPs em toda sua extensão. 

Mata ciliar
É a formação vegetal presente nas
margens de riachos, rios, córregos,
lagos, represas e nascentes.
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COMO FAÇO PARA PROTEGER ESSAS ÁREAS?
 No mínimo essas áreas precisam ser cercadas e também 
protegidas do fogo. Animais domésticos, como o gado, por 
exemplo, não podem acessar esses locais. Se não houver vegetação 
nativa, o proprietário/possuidor é obrigado a recuperar, à exceção 
dos casos previstos em lei, que falaremos mais adiante. 
 É obrigatório também que o proprietário/possuidor faça a 
declaração do seu imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR), 
onde irá informar entre outras coisas, a localização e o estado de 
proteção dessas áreas.

 O CAR é o Cadastro Ambiental Rural e ele 
funciona como um documento de identidade' do imóvel 
rural. É um registro eletrônico que todas as propriedades 
e posses rurais precisam ter. No CAR devem constar todas 
as informações que dizem respeito à propriedade como, 
por exemplo: o que ainda há de vegetação nativa, as 
áreas consolidadas¹, as áreas antropizadas não 
consolidadas², as APP, a Reserva legal etc. É um registro 
que diz respeito à situação ambiental do imóvel.

Área consolidada, de 
acordo com a lei 
12651/2012 é aquela 
que foi degradada 
antes de 22 de julho 
de 2008.

Área antropizada não 
consolidada, é aquela 
que foi degradada 
depois de 22 de julho 
de 2008.
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 Onde e como posso fazer meu CAR? O CAR 
pode ser feito diretamente pelo produtor rural ou por 
quem ele de�nir como responsável por cadastrar sua 
propriedade, chamado cadastrante. Após baixar o  
módulo de cadastro   no s i te  do S i s te m a  d e 
cadastramento Rural (SICAR) www.car.gov.br, as 
informações sobre o imóvel rural devem ser inseridas e, 
no �nal, gravadas e enviadas para a base de dados 
nacional. O cadastro passará, posteriormente, por análise 
do órgão estadual. Para mais informações sobre a 
inscrição no CAR consulte o  manual do usuário do 
módulo de cadastro disponível no site do CAR:  
www.car.gov.br.

QUANDO E COMO EU DEVO RECUPERAR?
 É obrigatório recuperar as áreas que possuem caráter de 
proteção e se encontram degradadas, sejam elas Reserva Legal, APP 
e Áreas de Uso³ restrito. Eventualmente será preciso também 
recuperar outra área diferente dessas, mas isso se houver exigência 
expressa.

  Quando houver área consolidada na APP, a recuperação da 
mesma pode variar conforme  o tamanho do imóvel em módulos 
�scais, previsto no artigo 61-A da Lei Federal 12.651/2012. Mas 
para tanto o proprietário/posseiro deve aderir ao Programa de 
Regularização Ambiental, que é um programa especí�co para 
regularizar os passivos ambientais das área de APP, Reserva Legal 
e Uso restrito, existentes antes de 22 de julho de 2008. A adesão 
ao PRA, se dá após a inscrição no CAR.



Ambiente em regeneração

Mas, então, como recuperar uma área degradada? 

 Isso depende do estado de degradação em que ela se 
encontra. Áreas usadas por muito tempo para o cultivo agrícola 
exigem medidas diferente de áreas utilizadas para pastagens, por 
exemplo. Também devem ser considerados o tempo de uso, a 
vulnerabilidade a queimadas, a presença de formiga, de gado, etc.
 Uma área pouco perturbada pode ser recuperada apenas 
com regeneração natural, método que exige pouca intervenção 
do homem. Basicamente é necessário construir cerca, fazer aceiros e 
deixar que a natureza faça o resto. Em alguns casos também é 
preciso roçar as gramíneas para facilitar o desenvolvimento dos 
indivíduos emergentes.

 Há casos, no entanto, que a regeneração natural não é viável, 
tornando necessário fazer a reintrodução de espécies nativas por 
mudas ou sementes principalmente, trata-se da recomposição 
vegetal.  Nesse caso, é necessário que seja elaborado um Plano de 
Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), e para tanto é preciso 
contratar um pro�ssional especializado para elaborar e 
acompanhar a recomposição.



Ambiente em Recomposição

 É importante ter em mente que cada lugar exige espécies 
diferentes, elas devem estar acostumadas com as condições do solo, 
do clima e à oferta de água do local. Antes de iniciar a elaboração de 
um PRAD, é preciso investigar qual era a cobertura original do lugar. 
O objetivo da recuperação é sempre se aproximar da cobertura 
vegetal que existia originalmente. Não é só plantar mudas, elas 
precisam ser as certas e devem ser plantadas no lugar correto.
 O Cerrado, por exemplo, possui muitos ambientes, indo do 
campo limpo, ambiente inteiramente aberto, até ecossistemas de 
mata, inteiramente fechado. A espécie de um lugar não serve para 
ser plantada em outro e vice-versa, porque cada indivíduo está 
acostumado com um determinado ambiente. O cuidado na escolha 
das espécies é fundamental para o sucesso da recomposição.

 Para mais informações sobre recomposição vegetal, consulte 
o Termo de Referência para Elaboração de PRAD disponível no site 
da SECIMA.



• Gerência de Flora: (62) 3265-1383
• CAR: (62) 3265-1383 - car@secima.go.gov.br

11ª Avenida n° 1272, Setor Leste Universitário
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