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Esta cartilha foi desenvolvida para o es-
tado do Pará com o objetivo de explicar 
quais são as formas de regularização am-
biental de imóveis rurais. A maneira clara 
e didática com a qual a regularização am-
biental é abordada leva o proprietário rural 
à compreensão de que sua propriedade 
precisa ser regularizada, quais são os prin-
cipais processos envolvidos, as principais 
etapas de cada processo e o tempo que 
pode levar. Em uma analogia com um jogo 
de tabuleiro, a cartilha explica de maneira 
simples que há alguns caminhos possíveis 
para regularizar a propriedade rural e aju-
da o proprietário a entender por qual ca-
minho deve seguir.

As diferenças entre o CAR, o Licencia-
mento Ambiental, o PRA e o PRADA são 
esclarecidas. Além disso, conceitos impor-
tantes de restauração ecológica são abor-

dados de maneira didática para auxiliar o 
proprietário rural a selecionar técnicas de 
restauração que pode utilizar. Ao final, o 
proprietário rural terá compreendido que 
passos deverá seguir para chegar à regu-
larização ambiental da sua propriedade.

Com essa abordagem, a regularização 
ambiental adquire um caráter descompli-
cado e amigável. Essa publicação foi pro-
duzida pelo Governo do Estado do Pará 
em parceria com a Bioflora, o Laboratório 
de Ecologia e Restauração Florestal-LERF/
ESALQ/USP e Laboratório de Silvicultura 
e Pesquisas Florestais - LASPEF/UFSCar 
através do Projeto “Pacto Municipal para 
a Redução do Desmatamento no Muni-
cípio de São Félix do Xingu - PA”. Esse 
projeto conta com o apoio do Ministério 
do Meio Ambiente-MMA e da Food and 
Agriculture Organization-FAO.
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quanta coisa nova! tô perdido 
no meio disso tudo. preciso 

de ajuda para entender 
como fazer a regularização 

ambiental da minha 
propriedade...

zzzzzzzzzzzzzzzzz
...ronc...

zzzzzzzzzz

oi, tUdo Bem?

uma árvore que 
fala? sÓ posso 

estar sonhando!
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CALmA, HAHA. 
mUito PRAZeR,

eU soU o

BeRtHÔ*.

vou te explicar 
como fazer a 
regularização 

ambiental da sua 
propriedade rural, 
pra você ficar em 

dia com os governos 
federal, estadual e 

municipal.

eu entendo sua 
preocupação. é 

obrigação de todo 
proprietário rural 
regularizar a sua 

propriedade dentro dos 
prazos que a legislação 

estabelece. e existem 
muitas regras pra 
serem entendidas.

então tá bom... 
vamos ver se 

você consegue 
tirar umas 

dÚvidas que eu 
tenho.

* berthô é uma 
centenária castanheira, 
cujo nome científico é 

bertholletia excelsa
76
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ao regularizar 
sua propriedade, o 

proprietário rural deixa 
de ser autuado e multado 
por infraçÕes cometidas 
nas áreas de preservação 
permanente (apps) e reserva 
legal (rl) e também contribui 

para a conservação do meio 
ambiente e dos recursos naturais. 

além disso, a regularização ambiental 
irá facilitar o acesso ao crédito rural.

o que é uma pequena 
propriedade ou posse rural 

familiar?

é aquela propriedade ou posse rural 
que tem até quatro mÓdulos fiscais e é 
explorada mediante o trabalho pessoal 
do agricultor familiar ou empreendedor 

familiar rural, incluindo os assentamentos 
e projetos de reforma agrária.

que vantagens eu vou ter 
quando regularizar minha 

propriedade?

mas o que é o programa de 
regularização ambiental?

o PRA é um programa criado pelo governo 
estadual para ajudar os proprietários 
rurais a adequarem suas propriedades 
ao novo cÓdigo florestal, permitindo 
que mesmo durante o período em que 

estiverem realizando as melhorias, eles 
estejam dentro da legalidade.

a regularização ambiental da propriedade é cumprir todos 
os deveres estabelecidos na legislação federal e estadual. 

essas leis definem quais áreas dentro da propriedade 
rural devem ter vegetação nativa e quais áreas podem ser 
utilizadas para produção agropecuária. em muitos casos, a 
vegetação nativa não existe mais e precisa ser recuperada.



você precisa primeiro fazer o 
CAR (cadastro ambiental rural) 

pelo computador.

imagine que a regularização 
ambiental da sua propriedade 
é um jogo de tabuleiro, com 
alguns caminhos diferentes. 

como todo jogo, esse também 
tem seu objetivo final e suas 
regras e eu vou te explicar 

como chegar até o final e ser 
um vencedor.

o que é
o sistemA 
do PRA*?

é um sistema que funciona na internet e 
serve para te auxiliar a regularizar sua 

propriedade. você pode acessá-lo usando 
um computador.

como posso 
conseguir a 

regularização 
ambiental da minha 

propriedade?

* sistema integrado 
de monitoramento e 

licenciamento ambiental 
da secretaria do meio 
ambiente do estado do 

pará, semas-pa
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nÓs estamos aqui no início 
e podemos seguir por 

alguns caminhos diferentes. 
dependendo de como está a 

sua propriedade e do trabalho 
que nÓs fizermos juntos com a 
natureza, vamos descobrir que 
caminhos temos que percorrer 

para chegar ao final.
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e essas 
regras são 
iguais para 

todo mundo?
as regras são 

diferentes pra pequenos 
proprietários e posses 

familiares e grandes 
proprietários. além 

disso, existem regras 
específicas para 

propriedades que estão 
dentro de áreas de 
proteção ambiental 

(apas) ou no entorno de 
unidades de conservação 

(ucs) de proteção 
integral.

já as situadas nos limites de ucs de 
proteção integral não podem ter 
aproveitamentos econômicos nas 

áreas de rl e app.

fique atento: para as propriedades localizadas dentro 
de apas, seja em área de floresta ou de cerrado, a 
reserva legal é de 80% da área da propriedade ou 

determinada pelo plano de manejo da apa. 1514



LICENCIAMENTO
AMBIENTAL

CAR

a primeira bifurcação no caminho do car é aqui. se 
você desenvolver alguma “atividade de alto impacto” 

na sua propriedade, você precisa ir por ali, pelo 
caminho do licenciamento ambiental. se não, você 

segue em frente.

CAR

vamos começar pelo 
caminho do car.

todas as propriedades rurais do brasil, 
sem exceção, devem ser inscritas no 

car. o CAR é o CAdAstRo AmBieNtAL RURAL. 

quando você faz o car, você indica pelo computador, entre outras 
coisas, onde estão os rios e as nascentes, as construçÕes, a 

agricultura ou pecuária e também onde existe vegetação nativa na 
sua propriedade.  

com essas informaçÕes, o 
sistema do car avalia sua 
propriedade e te diz se 

ela está com a app e a rl 
regulares ou se existe 
alguma irregularidade 
ambiental que precisa 

ser resolvida, ou seja, 
se a propriedade 

tem ALGUm PAssiVo  
AmBieNtAL.

a inscrição no CAR 
é simples e você 

mesmo pode fazer 
pelo computador 
através do site 

HttP://CAR.semAs.
PA.GoV.BR/#/

neste endereço 
você baixa o mÓdulo 

de cadastro do 
car e cadastra seu 

imÓvel rural.
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LICENCIAMENTO
AMBIENTAL

o car e o pra (programa de regularização ambiental) são 
instrumentos para a regularização ambiental da propriedade 
rural. se você quer desenvolver projetos que podem causar 
grande impacto ambiental, como uma mineração ou grandes 
infraestruturas na propriedade rural, por exemplo, é uma 
outra histÓria. para elas, a recomposição das apps, da rl e 
das demais áreas degradadas, bem como o monitoramento 
dessas áreas, NÃo deVeRÃo seR Feitos ViA PRA. eles serão 
determinados no processo de LiCeNCiAmeNto AmBieNtAL, 

realizado pela dla (diretoria de licenciamento ambiental.
 - HttPs://WWW.semAs.PA.GoV.BR/diRetoRiAs/diRetoRiA-de-
LiCeNCiAmeNto-AmBieNtAL/). para isso, a dla tem liberdade 
de utilizar os mesmos parÂmetros técnicos recomendados 

para o prada, na recomposição de áreas degradadas em 
propriedades com atividades a serem licenciadas. consulte 

mais informaçÕes no site:
HttPs://WWW.semAs.PA.GoV.BR/seRViCos/LiCeNCiAmeNto-de-

A-A-Z/da semas.

SEM PASSIVO
AMBIENTAL

COM PASSIVO

AMBIENTAL

quando você terminar o car, 
você deverá acessar o sistema 
do pra, esse sistema vai avaliar 
como é a sua propriedade por 

dentro (ex: situaçÕes ambientais 
nela encontradas, localização 

e extensão das apps e rl, e 
áreas com passivo ambiental) e 
ver o que existe em volta dela 
(ex: se sua área está dentro 
de uma apa ou se faz limite 

com ucs de proteção integral; 
a porcentagem de vegetação 

nativa no município, etc.).

se sua propriedade não tiver 
passivo ambiental, você deve seguir 
pelo caminho verde e receber seu 
certificado digital de regularidade 

ambiental.
entretanto, se sua propriedade tiver 

passivo ambiental, você tem que 
seguir pelo caminho amarelo, que é  

mais longo.

como você não fez o 
car ainda e não sabemos 
que caminho você deve 
seguir, vamos primeiro 

pelo caminho verde para 
te mostrar como se 

chega ao final por ele. 
depois, nÓs vamos voltar 

para cá e seguir pelo 
caminho amarelo para 

você aprender todos os 
caminhos.
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no caminho verde, você conta com a vegetação nativa que já 
existe na sua propriedade. se sua propriedade não tiver passivo 

ambiental, ou seja, tiver quantidade suficiente de vegetação 
nativa nas apps e na rl, você assina um teRmo de ComPRomisso 

AmBieNtAL de mANUteNÇÃo dA APP (tCA APP) e RL (tCA RL) se 
responsabilizando em conservar suas áreas com vegetação 

nativa em app e rl. 

pronto, se esse for o caminho certo pra você, 
você chegou ao final e recebe seu troféu que é o 
certificado digital de regularidade ambiental! você 
já fez o seu trabalho e, daqui para frente, a semas 
vai monitorar a vegetação nativa da sua propriedade 
do alto e de longe, pelas imagens de satélite.

além disso, se você tiver vegetação nativa 
excedente, além das app e rl, você ainda pode 
transformar esses excedentes em CotA de 

ReseRVA AmBieNtAL (CRA) ou mesmo averbar essa 
vegetação como rl de outras propriedades, em 
regime de seRVidÃo FLoRestAL. é sÓ seguir pelo 

“CAmiNHo do CRA e da seRVidÃo FLoRestAL” e 
lucrar dinheiro com essa opção. para saber 
mais sobre cra e servidão florestal, você 

deve consultar a semas.

o certificado digital de 
regularidade ambiental é um 

documento que comprova que 
a propriedade está regular 

perante a legislação ambiental do 
brasil e do pará. esse documento 
contém um nÚmero que pode ser 
checado pela internet sempre 

que necessário.
o monitoramento das 

propriedades sem passivo 
ambiental será feito pela gemam 

(gerência de monitoramento 
ambiental da semas-pa) por 

imagens de satélite. assim, poderá 
ser verificada a manutenção 
de sua cobertura florestal. 
o proprietário terá direito a 

emissão de um certificado digital 
(que possa ser verificado por 

assinatura eletrônica) atestando 
sua regularidade em relação Às 

apps e rl.
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SEM PASSIVO
AMBIENTAL

COM PASSIVO

AMBIENTAL

agora vamos voltar 
Àquela bifurcação 

pra eu te mostrar o 
caminho mais longo.

como te disse antes, se a propriedade tiver passivo 
ambiental, você vai precisar seguir pelo caminho 

amarelo, que te levará até o PRA, que é o PRoGRAmA 
de ReGULARiZAÇÃo AmBieNtAL. no caminho amarelo, 

você conta com a força da regeneração natural para 
recompor suas áreas degradadas.
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quando sua propriedade tem passivo 
ambiental identificado pelo car, 

você deve acessar o sistema do pra 
para fazer a adesão ao programa e 

montar seu PRAdA*.

o prada tem informaçÕes sobre 
as apps, rl e vegetação nativa da 

sua propriedade. seu objetivo 
com ele é inicialmente manter 
a vegetação que já existe na 
app e rl e proteger as áreas 

degradadas com passivo ambiental 
durante três anos para ver se, 

nesse tempo, a regeneração 
natural consegue trazer de volta 

a vegetação que foi perdida.

esta primeira etapa do 
prada é como um relatÓrio 
que contém um teRmo de 
ComPRomisso AmBieNtAL 
(tCA) que o sistema do 

PRA monta pra você, 
dizendo o que deve fazer 
para proteger as áreas 
que serão recompostas, 

melhorando as condiçÕes 
para o desenvolvimento 
da regeneração natural, 

quando houver. você assina 
e entrega na semas, e 

sÓ precisa cumprir esse 
compromisso. aqui nÓs 

vamos começar a contar o 
prazo para regularizar a 

propriedade.

entendi... esse é o 
momento de fazer a 

adesão ao pra, mas como 
posso fazer?

* prada - projeto de 
recomposição de áreas 

degradadas ou alteradas. 2524



nos prÓximos três anos, a regeneração natural pode acontecer 
e, para deixar a natureza trabalhar para você, é necessário 

mudar algumas coisas na sua propriedade. você deve parar 
imediatamente as atividades agropecuárias nas áreas 

que irá recompor, retirando os cultivos e a criação 
de animais. além disso, você precisa proteger suas 

áreas contra outros fatores de degradação 
como o fogo e os processos erosivos e 

deve cessar também qualquer extração 
de madeira e a roçada, por exemplo. 

a natureza trabalha de várias 
maneiras... as sementes das plantas 
nativas que ainda existem no solo da 

sua área degradada germinam e começam a 
crescer... o vento e os animais trazem 
sementes novas de outras áreas... 
os tocos e as raízes que ainda 
estão vivos no solo rebrotam... 

aos poucos, as ervas, os 
arbustos, os cipÓs e as 

árvores nativos voltam a 
crescer na área.

e como a regeneração 
natural faz a vegetação 

nativa voltar?

aí é o momento de você fazer a 
reclassificação da sua área no sistema 
e descobrir se continua pelo caminho 

amarelo até o fim ou se pega o caminho 
vermelho, que é mais longo.

você mesmo avalia 
suas áreas e 

informa ao sistema 
do PRA em que elas 
se transformaram 
durante esses três 
anos. o mÓdulo do 
PRA é um sistema 
inteligente e te 
ajuda para você 

não errar. ele sabe 
diferenciar uma 
área de cultivo 

agrícola, um pasto, 
áreas de floresta, 
etc. na hora que 
você fizer essa 

reclassificação, o 
sistema sÓ aceita se 

suas informaçÕes 
estiverem corretas.

e o que acontece 
depois desses três 
anos de isolamento 

da área?

apÓs três anos de isolamento 
das áreas e retirada dos fatores 

de degradação...
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se a regeneração natural tiver sido suficiente, ao final dos 
três anos de isolamento você terá as árvores abundantes e 
bem desenvolvidas em uma floresta com diversas espécies. 

se isso acontecer, parabéns! você conseguiu de volta a 
vegetação nativa nas apps e na rl. agora é sÓ assinar um teRmo 
de ComPRomisso AmBieNtAL de mANUteNÇÃo dA APP (tCA APP) e RL 
(tCA RL) se responsabilizando em conservar essas áreas. você 

chegou ao final pelo caminho amarelo e recebe seu troféu que 
é o CeRtiFiCAdo diGitAL de ReGULARidAde AmBieNtAL! você também 
fez o seu trabalho e, daqui pra frente, a semas vai monitorar a 
vegetação nativa da sua propriedade do alto e de longe, pelas 

imagens de satélite.

aí, meu amigo, vou te mostrar 
como chegar ao final pelo caminho 

vermelho, o mais longo.

berthô, e se a regeneração natural não tiver dado conta e 
minhas áreas com passivo ambiental ainda não tiverem virado 

uma floresta densa e diversa?
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mas atenção: seu 
prazo máximo pra 
regularizar suas 
apps é o ano 9 e o 
ano 20 pra sua rl 
e neste momento 
você já estará no 

ano 4.

aqui pelo caminho vermelho, 
você precisa fazer açÕes de 

recomposição da vegetação nativa 
para conseguir seu CeRtiFiCAdo 

diGitAL de ReGULARidAde AmBieNtAL. 
para isto, você estabelecerá, com 

a ajuda do mÓdulo do PRA, uma 
segunda etapa para o seu prada. 
neste, você executa as açÕes de 
recomposição e você mesmo faz 

um monitoramento das áreas, 
em períodos pré-definidos. cada 
monitoramento é uma chance de 

ganhar seu certificado.
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agora que você já entendeu quais são as regras da 
caminhada peloa estrada caminho vermelhao, vamos nos 

concentrar na elaboração do novo prada, o segundo pradada 
segunda fase do prada, que é feito no ano 4. aqui, você também 

utiliza o sistema do PRA para refazer o prada.
de acordo com a situação de cada pedacinho de app e rl de sua 

propriedade apÓs a reclassificação (por exemplo, uma área agrícola 
sem regeneração natural, um pasto com regeneração natural, 

etc.), o sistema irá lhe oferecer opçÕes de açÕes de recuperação 
recomposição (condução da regeneração natural, plantio de mudas, 

etc.).

o sistema do PRA te deixa 
escolher entre as mais 

certeiras (açÕes prioritárias 
e necessárias) e algumas 
menos indicadas, mas se a 
opção for muito arriscada 
(açÕes não-aceitáveis), o 

sistema nem te oferece pra 
evitar que você perca dinheiro 

e tempo com uma opção de 
recuperaçãorecomposição  

ruim. com o prada pronto, você 
recebe um relatÓrio que deve 

deixar guardado.

e eu posso escolher 
qualquer ação de 
recomposição?

com a segunda fase do prada, você 
tem uma nova chance de três anos 

para conseguir o recobrimento 
e o enriquecimento da sua área. 
isso pode ser conseguido pela 

regeneração natural, deixando a 
área isolada mais um tempo, ou 

pela recuperaçãopor técnicas de 
recomposição como plantios de 

mudas, sementes, etc. você escolhe 
sua opção que achar melhor, mas 

vai ser cobrado por isso, portanto, 
pense bem antes de escolher.
se você escolher uma ação de 

recuperação recomposição menos 
indicada, o sistema vai emitir um 

sinal de alerta, mas deixa escolher. 
quando você escolhe alguma 

medida que tem sinal de alerta, a 
fiscalização da semas será mais 

intensa. 
um relatÓrio com todas as 

medidas de recuperação 
ecolÓgicarecomposição que você 

optou por realizar, tanto para 
app quanto para rl, será gerado 
a partir de todas as informaçÕes 
preenchidas no sistema do PRA. 

posteriormente, deve ser impresso, 
assinado e enviado À semas, como 

forma de compromisso de que 
aquela área será recuperada.
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e que opçÕes o 
mÓdulo do PRA 
vai me oferecer 
para recuperar 

recompor a 
vegetação da minha 

propriedade?

e, sÓ para eu 
entender melhor 

essas açÕes, 
me explica as 

principais?

3534

o sistema do PRA vai te oferecer opçÕes de 
acordo com as informaçÕes que você der 
a ele.  por isso você deve verificar quais 
são as situaçÕes ambientais que existem 

na sua propriedade e colocar no site, e em 
seguida ele te dirá quais são as açÕes de 

restauração recomendadas para 
cada situação ambiental.

claro. vamos lá... 
as principais açÕes de recomposição são 

isolamento da área de fatores de degradação, 
condução da regeneração natural, 

adensamento ou enriquecimento com mudas 
e o plantio total de mudas ou 
sementes de árvores. 

vamos apresentá-las da mais simples e 
barata para as mais caras e complexas.
a primeira ação de todas e que serve 
para qualquer condição da app ou da 
rl a ser recomposta é o isoLAmeNto 

e A RetiRAdA dos FAtoRes de 
deGRAdAÇÃo, que você já realizou 

quando cumpriu os primeiros 
anos do prada e deve continuar 
cumprido agora, mantendo as 
áreas sem cultivo agrícola, 

isoladas do gado, do fogo, da 
descarga de enxurrada e da deriva 

de agrotÓxicos, por exemplo. 



para as áreas que ainda 
estão com FLoRestAs PoUCo 
deGRAdAdAs (estÁGios mÉdio 
e AVANÇAdo de CoNseRVAÇÃo), 
a ação principal é o isolamento 

e a retirada dos fatores de 
degradação.

se a área agora tem boa regeneração natural, ou seja, muitas 
árvores crescendo espontaneamente, a ação prioritária é a 

CoNdUÇÃo dA ReGeNeRAÇÃo NAtURAL, que consiste em coroar e 
eventualmente adubar os regenerantes, e roçar os capins que 
crescem em volta. assim suas chances de sucesso são maiores e 

você gastará menos, pois não precisará plantar mudas!

se não tiver florestas com 
vegetação nativa por perto, o 
sistema irá propor como ação 
prioritária necessária também 
o enriquecimento por meio do 
plantio de mudas de espécies 
nativas diferentes das que já 
tem na área. são geralmente 
espécies que crescem mais 

lentamente e que aparecem mais 
em florestas mais velhas e 

conservadas . o enriquecimento 
com estas espécies, nestes 
casos, é muito importante, 

pois garantirá a continuidade 
da floresta apÓs a morte das 

árvores pioneiras, aquelas que 
aparecem primeiro na área, mas 

que tem vida curta.

nestes casos, vai depender 
da regeneração natural que se 

desenvolveu na área durante os três 
primeiros anos e de quanta floresta tem 
no município ou na região em que está sua 

propriedade (mais ou menos de 50%).

e para as áreas agrícolas, áreas 
abandonadas e os pastos em que 
a floresta ou vegetação nativa 
não retornou sozinha apÓs o 

isolamento na primeira etapa do 
prada, o que devo fazer? 
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para as JUQUiRAs e CAPoeiRAs, as condiçÕes 
e as açÕes de recomposição recomendadas 

são basicamente as mesmas. e você pode 
ainda propor como ação complementar, o 
enriquecimento com espécies nativas para 

aumentar a diversidade destas áreas. nesse 
caso, você plantará, dentro da floresta, 

aquelas espécies que se desenvolvem na 
sombra e que não estão crescendo 

por conta prÓpria na 
área. 



nesses casos, você deve usar o AdeNsAmeNto, proposto pelo 
sistema, que é o plantio de mudas ou sementes nessas 
manchas em que não há regeneração natural, 
geralmente no espaçamento 3 x 2 m ou

2 x 2 m. as mudas plantadas devem 
ser de esPÉCies do GRUPo de 
ReCoBRimeNto. para lhe 

explicar melhor o que 
são espécies desse 
grupo, vou lhe 
apresentar 

minha amiga 
CoRiNdiBA.

olá, eu sou a corindiba*. 
assim como eu, algumas 

árvores da floresta crescem 
rapidamente e formam uma 
copa grande que recobre 
e sombreia o solo e impede 
o crescimento de capins que 

competem com as árvores. estas 
espécies são denominadas de 

espécies de recobrimento.

e quando há 
trechos com muita 

regeneração natural 
e manchas em que não 

cresceram árvores apÓs 
o isolamento, quais açÕes 

de recomposição devo 
propor?

* corindiba é 
uma árvore 
abundante 

na amazônia, 
cujo nome 
científico 
é trema 

micrantha.
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em alguns 
casos, as áreas 

permanecerão com 
regeneração natural baixa 

ou nula mesmo apÓs os anos de 
isolamento. é sÓ nesses casos que 

você passa a ter como opçÕes o PLANtio 
de esPÉCies NAtiVAs de ReCoBRimeNto 

ou o PLANtio de esPÉCies NAtiVAs de 
ReCoBRimeNto e diVeRsidAde em ÁReA totAL. 

no PLANtio de esPÉCies NAtiVAs de 
ReCoBRimeNto, mudas ou sementes de 
espécies do grupo de recobrimento são 
plantadas por toda a área (geralmente no 

espaçamento 3x2, 3x3 ou 2x2m). essas árvores crescerão 
rapidamente, recobrirão o solo, impedirão o crescimento de 
capins e criarão uma floresta jovem, que será um ambiente 

favorável para a regeneração de outras árvores, as árvores 
de diversidade, por exemplo as castanheiras como o berthô.

é o plantio de 
mudas ou sementes 

de espécies do grupo 
de recobrimento e do 
grupo de diversidade 

no mesmo local de recomposição. as 
espécies de recobrimento você já conhece. 

as espécies de diversidade, como o berthô, 
têm crescimento lento e/ou copa pequena e 

demoram a sombrear a área, 
mas são fundamentais para o 

futuro da floresta, pois substituirão
as espécies de recobrimento quando estas,

de vida mais curta, morrerem.

nessa técnica de plantio, você 
usa metade das mudas do grupo de 

recobrimento (cerca de 10 espécies) e 
a outra metade, do grupo de diversidade 

(no mínimo 30 espécies). você pode fazer 
o plantio em linhas de recobrimento 

e diversidade alternadas ou pode 
plantar as espécies de cada um dos 

grupos alternadamente na linha. 
os espaçamentos mais usados 
são os mesmos dos plantios de 

espécies de recobrimento. 

se há muita floresta no entorno da sua área, 
você pode utilizar somente o PLANtio de 

esPÉCies NAtiVAs de ReCoBRimeNto, pois 
o vento e os animais provavelmente 
trarão sementes das espécies das 
florestas vizinhas. entretanto, se 
há pouca floresta por perto, você 

não pode contar sÓ com isto e, 
portanto, é recomendável realizar 

o PLANtio de esPÉCies NAtiVAs de 
ReCoBRimeNto e diVeRsidAde.

mas o que é exatamente 
este PLANtio de esPÉCies 
NAtiVAs de ReCoBRimeNto 

e diVeRsidAde?

o PLANtio de esPÉCies NAtiVAs de 
ReCoBRimeNto e diVeRsidAde é mais 
caro que as açÕes anteriores, por 
isso, sÓ é recomendado quando não 
se pode contar, para a recomposição 
da vegetação nativa da área, com a 
regeneração natural e nem com as 

outras técnicas de recomposição já 
detalhadas. 4140



existem outras 
açÕes para recompor 

as apps e a rl para 
eu escolher?

eu posso escolher 
qualquer espécie 

para plantar quando 
quero recuperar 
recompor minha 

vegetação nativa?

sim, existem outras açÕes que 
podem ser escolhidas dependendo 

de como é sua área. essas que 
explicamos são as mais comuns 
e mais importantes. você pode 
consultar a semas para saber 

sobre outras técnicas possíveis 
e em que condiçÕes elas são 

recomendadas.

na recomposição das apps e rl você 
deve escolher as espécies nativas 

apropriadas para a vegetação que quer 
recompor.  para recompor uma floresta 
de igapÓ, por exemplo, você tem que usar 

as espécies que ocorrem na floresta 
de igapÓ, pois são estas as que estão 

adaptadas Às condiçÕes de solo 
encharcado deste tipo de floresta. 
essa mesma recomendação serve 
para a floresta de terra firme, 

para o cerrado, etc.
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eu posso 
ter algum 

aproveitamento 
econômicouso das apps e 

rl que serão regularizadas?

sim! esse é um ponto interessante! 
as pequenas propriedades e posses rurais 

familiares podem aproveitar economicamente as apps 
e rl, mas existem algumas regras importantes.

em todas as situaçÕes que comentamos, você pode 
propor, conjuntamente Às açÕes necessárias, o plantio 
de mudas ou sementes de espécies nativas madeireiras 
de madeira nobre, frutíferas, medicinais, ornamentais, 

etc., para seu prÓprio consumo ou visando ao 
aproveitamento econômico.

você pode também realizar o 
enriquecimento, o adensamento ou o 
plantio em área total com espécies 
nativas junto com exÓticas de 

interesse econômico. mas, nesses 
casos, no mínimo metade da 
quantidade de árvores que 

estarão na área deve ser de 
espécies nativas regionais e 

adaptadas Às condiçÕes que se 
irá recompor. 

atenção: é proibido o aproveitamento econômico 
tanto da app como da rl, para todos os tamanhos de 

propriedade, se a área estiver nos limites de unidades 
de conservação de proteção integral.  além disso, 

quando houver interesse em aproveitamento econômico 
destas áreas, é necessário ter um projeto específico 

aprovado pela semas.

acho que entendi 
as técnicas de 

restauração, mas 
o monitoramento 
eu ainda não sei 
bem como fazer.

não é tão 
complicado. 
vou te dar 
umas dicas.



você deve fazer uma avaliação simples de como estão suas áreas 
de app e rl em recomposição. nessa avaliação, primeiro você 

observa se tem sinais de perturbação na área: formigas, fogo, 
erosão, etc. e anota o que encontrou. 

conte e anote quantas espécies diferentes existem na área, 
mesmo que você não saiba o nome delas.

depois, você avalia se há espécies exÓticas invasoras na área. 
você deve consultar o manual de reconhecimento e controle de 

espécies exÓticas invasoras da semas-pa para saber quais são elas.

seguindo, você deve avaliar como as árvores estão 
cobrindo o solo. é simples, você estica 

uma trena de 100m, conta quantos 
metros desta trena estão cobertos 

pela projeção das copas e calcula 
a porcentagem de cobertura. por 

exemplo, se esticou uma trena de 100m 
e encontrou 82m da trena cobertos, 

significa que sua área tem 82% de 
cobertura. você faz esse processo em 
cinco pontos espalhados pela área e 

tira uma média entre eles.

por fim, você tira umas 
fotos da área. mas, atenção, 
marque bem o local em que 

as tirou com um mourão 
ou algo semelhante, pois 
a semas vai pedir que tire 
fotos do mesmo local nos 
monitoramentos seguintes.

pronto! com estas 
informaçÕes em mãos, basta 
você acessar o sistema do 

PRA e preencher a tabela com 
resultados do monitoramento 

que o sistema disponibiliza.
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isso mesmo!

nossa caminhada 
foi Ótima e a 
prosa muito 

agradável, meu 
amigo. até mais 

ver!

então, a recomposição 
da vegetação nativa é um 
trabalho conjunto entre 
o proprietário, o governo 

e a natureza.

berthô, muito obrigado pela sua 
ajuda. agora eu entendi como funciona 

a regularização ambiental e estou 
preparado para regularizar minha propriedade. vou 
inscrever minha propriedade no car, descobrir se 

vou chegar ao final pelo caminho verde, amarelo ou 
vermelho, e vou conseguir meu certificado digital de 

regularização ambiental.

boa sorte!
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informaçÕes adicionais

moNitoRAmeNto
quando você faz o monitoramento, suas áreas podem ser consideradas 
aprovadas, advertidas ou reprovadas. se as áreas forem reprovadas, o 
sistema vai te indicar a lista de “AÇÕes de meLHoRiAs oU AÇÕes CoRRetiVAs”; 
se forem advertidas, você precisa ficar atento; e se forem aprovadas em 
qualquer desses monitoramentos você termina a caminhada, assina o tca 
APP e o tCA RL e consegue o CeRtiFiCAdo diGitAL de ReGULARidAde AmBieNtAL, 
e assim terá chegado ao final do caminho vermelho.
daí para frente, a semas vai monitorar a vegetação nativa da sua 
propriedade do alto e de longe, pelas imagens de satélite.

oPoRtUNidAdes e PRAZos de ReGULARiZAÇÃo:
veja abaixo suas chances de apresentar bons resultados e receber seu 
certificado de regularidade. em cada chance, você faz uma avaliação de 
suas áreas e apresenta os resultados À semas.
lembre-se de que a semas monitora suas áreas por imagem de satélite 
ou pela visita de um técnico À sua propriedade. esta avaliação da semas 
é realizada no ano seguinte a cada monitoramento que você declara 
no sistema pra ajudar a ter certeza de que você está colocando lá as 
informaçÕes corretas.

APP
1ª (ano 1) - caminho verde - sem passivo ambiental.
2ª (ano 4) - caminho amarelo - a regeneração natural vingou e recuperou 
suas florestas.
3ª (ano 7) e 4ª (ano 9) - caminho vermelho - o resultado das açÕes de 
restauração foi positivo e recuperou suas florestas.

RL
1ª (ano 1) - caminho verde - sem passivo ambiental.
2ª (ano 4) - caminho amarelo - a regeneração natural vingou e recuperou 
suas florestas.
3ª (ano 7 - pelo menos 30% recuperado), 4ª (ano 13 - pelo menos 60%), 
5ª (ano 19 - pelo menos 90%) e 6ª (ano 20 - a rl inteira deve estar em 
processo de recomposição) - caminho vermelho - o resultado das açÕes 
de restauração foi positivo e recuperou suas florestas.
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fazer a regularização ambiental da 
sua propriedade é fácil. usando um 

computador com acesso À internet, você 
mesmo pode inscrever sua propriedade 
no car, aderir ao pra, montar seu prada, 

realizar a reclassificação das suas 
áreas, fazer os monitoramentos e 

inserir os dados no sistema do PRA, e 
receber seus tca e certificado digital 

de regularidade ambiental da sua 
propriedade. se tiver dificuldades, você 
pode pedir ajuda a parentes e amigos 
ou procurar apoio juntos aos Órgãos 

estaduais. no caso de contratar um 
profissional, lembre-se de solicitar a 
anotação de responsabilidade técnica 
(art) pelo serviço. isso serve tanto 
pra garantir que você contratou um 
profissional habilitado quanto para 

responsabilizar esse profissional pelo 
trabalho realizado.

caso o proprietário apresente eventuais 
dÚvidas, deve entrar em contato com 
a diored. ela se responsabilizará por 

encaminhá-lo ao setor mais apropriado 
para tratar a questão.




