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DECRETO Nº. 7.830, DE 17 DE OUTUBRO DE 2012 
 

Resumo – assuntos relacionados à COMPENSAÇÃO de RESERVA LEGAL 
 

 
Cadastro Ambiental Rural – Programa de Regularização Ambiental 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1o Este Decreto dispõe sobre o Sistema de Cadastro Ambiental Rural - 

SICAR, sobre o Cadastro Ambiental Rural - CAR, e estabelece normas de 

caráter geral aos Programas de Regularização Ambiental - PRA, de que trata a 

Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012. 

 

Art. 2o Para os efeitos deste Decreto entende-se por: 

 

XV - regularização ambiental - atividades desenvolvidas e implementadas no 

imóvel rural que visem a atender ao disposto na legislação ambiental e, de 

forma prioritária, à manutenção e recuperação de áreas de preservação 

permanente, de reserva legal e de uso restrito, e à compensação da reserva 

legal, quando couber;  

 

XVIII - Cota de Reserva Ambiental - CRA - título nominativo representativo de 
área com vegetação nativa existente ou em processo de recuperação conforme 
o disposto no art. 44 da Lei nº 12.651, de 2012. 
 

Seção II 

Do Cadastro Ambiental Rural 

 

Art. 5o O Cadastro Ambiental Rural - CAR deverá contemplar os dados do 

proprietário, possuidor rural ou responsável direto pelo imóvel rural, a 

respectiva planta georreferenciada do perímetro do imóvel, das áreas de 

interesse social e das áreas de utilidade pública, com a informação da 

localização dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Preservação 

Permanente, das Áreas de Uso Restrito, das áreas consolidadas e da localização 

das Reservas Legais.  

 

CAPÍTULO III 

DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - PRA  

 

Art. 9o Serão instituídos, no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal, 

Programas de Regularização Ambiental - PRAs, que compreenderão o conjunto 

de ações ou iniciativas a serem desenvolvidas por proprietários e posseiros 

rurais com o objetivo de adequar e promover a regularização ambiental com 

vistas ao cumprimento do disposto no Capítulo XIII da Lei no 12.651, de 2012.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#capxiii
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Parágrafo único. São instrumentos do Programa de Regularização Ambiental:  

 

I - o Cadastro Ambiental Rural - CAR, conforme disposto no caput do art. 5o; 

II - o termo de compromisso; 

III - o Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas; e, 

IV - as Cotas de Reserva Ambiental - CRA, quando couber.  

 

Art. 11. A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a 
adesão ao PRA, a que deverá ser requerida pelo interessado no prazo de um 
ano, contado a partir da sua implantação, prorrogável por uma única vez, por 
igual período, por ato do Chefe do Poder Executivo.  
 
Art. 12. No período entre a publicação da Lei nº 12.651, de 2012, e a 
implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, e após a adesão do 
interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de 
compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações 
cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de 
vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso 
restrito.  
 
Art. 13. A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as 
sanções decorrentes das infrações mencionadas no art. 12, e cumpridas as 
obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a 
regularização ambiental das exigências previstas na Lei nº 12.651, de 2012, nos 
prazos e condições neles estabelecidos.  
 
Art. 14. O proprietário ou possuidor rural inscrito no CAR que for autuado pelas 
infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, durante o prazo de que trata 
o art. 11, poderá promover a regularização da situação por meio da adesão ao 
PRA, aplicando-se-lhe o disposto no art. 13.  
 

CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 20. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que firmaram o 

Termo de Adesão e Compromisso que trata o inciso I do caput do art. 3o do 

Decreto no 7.029, de 10 de dezembro de 2009, até a data de publicação deste 

Decreto, não serão autuados com base nos arts. 43, 48, 51 e 55 do Decreto no 

6.514, de 22 de julho de 2008.  

 

Art. 21. Ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente estabelecerá a data a 

partir da qual o CAR será considerado implantado para os fins do disposto neste 

Decreto e detalhará as informações e os documentos necessários à inscrição no 

CAR, ouvidos os Ministros de Estado da Agricultura,  

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7029.htm#art3i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7029.htm#art3i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6514.htm#art43
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6514.htm#art48
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6514.htm#art51
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6514.htm#art55
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6514.htm#art55
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