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Reserva Legal 

Resumo das Regras Instituídas

Fontes Normativas

Lei Federal nº 4.771, de 1965 – Código Florestal (alterado pela Medida Provisória 2.166-67, de 
2001). 

Decreto Federal 6.514, de 2008, alterado pelo Decreto 6.686, de 2008. 

Lei Estadual 12.927, de 2008- trata das diretrizes da recomposição da área de reserva legal.

Decreto Estadual 50.889, de 2006 – estipula prazos para a recomposição da reserva legal.

Resolução SMA 85, de 2008 – trata da utilização obrigatória do Projeto Biota – Fapesp para a 
criação de conectividade entre as áreas de reserva legal no Estado de São Paulo.  



Reserva Legal
Definição e Porcentagens

Reserva Legal – Conceito: É a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, 
excetuada a de preservação  permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos 
naturais, à conservação  da biodiversidade e ao abrigo e proteção da fauna silvestre. (observar 
que é regra legal para propriedade e posse)

I - oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada na Amazônia 
Legal; (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, parte do 
Maranhão e cinco municípios de Goiás – 59% do território brasileiro – 775 municípios). 

II - trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado localizada na 
Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento na propriedade e quinze por cento na forma 
de compensação em outra área, desde que esteja localizada na mesma microbacia, e seja 
averbada; 

III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras formas de 
vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e 

IV - vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em qualquer 
região do País. 



Reserva Legal
Restrição de Uso

Restrição de Uso: A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser 
utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e critérios 
técnicos e científicos estabelecidos.

Também é vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de 
desmembramento ou de retificação da área. 



Reserva Legal
Localização

A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental estadual competente ou, 
mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal ou outra instituição devidamente habilitada

A aprovação se dá por meio de processo regular junto a Agência Ambiental, que é juntada ao 
processo de averbação da reserva legal junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Observação:  A averbação da reserva legal da pequena propriedade ou posse rural familiar é
gratuita, devendo o Poder Público prestar apoio técnico e jurídico, quando necessário.

Um dos critérios para a aprovação é estar a reserva legal próxima a outra, ou a áreas de 
preservação permanente, visando criar corredores ecológicos e fluxo gênico.   



Reserva Legal
Possibilidade de Computar APP

Será admitido, pelo órgão ambiental competente, o cômputo das áreas relativas à vegetação nativa 
existente em área de preservação permanente no cálculo do percentual de reserva legal, desde que 
não implique em conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo, e quando a soma da 
vegetação nativa em área de preservação permanente e reserva legal exceder a:

I - oitenta por cento da propriedade rural localizada na Amazônia Legal; 

II - cinqüenta por cento da propriedade rural localizada nas demais regiões do País; e 

III - vinte e cinco por cento da pequena propriedade definida pelas alíneas "b" e "c" do inciso I do §
2o do art. 1o. (pequenas propriedades rurais)  

Observação: O regime de uso da área de preservação permanente não se altera nessa hipótese  



Reserva Legal 
Em Loteamentos e Condomínios

Poderá ser instituída reserva legal em regime de condomínio entre mais de uma propriedade, 
respeitado o percentual legal em relação a cada imóvel, mediante a aprovação do órgão ambiental 
estadual competente e as devidas averbações referentes a todos os imóveis envolvidos

Nos loteamentos de propriedades rurais, a área destinada a completar o limite percentual poderá
ser agrupada numa só porção em condomínio entre os adquirentes



Reserva Legal
Compensação em Outras Áreas

Possível a compensação de área de reserva legal em outra área equivalente, desde que com 
ecossistema similar e mesma microbacia, podendo ser com exóticas como vegetação pioneira. Se 
não for possível na mesma microbacia deve ser o no local mais próximo e necessariamente no 
mesmo Estado.

Também pode ser por arrendamento de servidão florestal – art. 44 – a – proprietário renuncia em 
caráter permanente ou temporário, o direito de supressão ou exploração da vegetação nativa, 
localizada fora da app ou da reserva legal – deve ser averbada na matrícula do imóvel, sendo 
vedada a alteração de destinação, desmembramento ou retificação.



Reserva Legal
Isenção Tributária

Isenção de imposto territorial rural sobre a reserva legal: previsão na lei 8.171, de 17 de janeiro de 
1991 (Lei da Política Agrícola) – aplicável à app e a reserva legal. 



Reserva Legal
Conflitos

Art. 51. Destruir, desmatar, danificar ou explorar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou 
de espécies nativas plantadas, em área de reserva legal ou servidão florestal, de domínio público 
ou privado, sem autorização prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a 
concedida.

Art. 51 – A. Executar manejo florestal sem autorização prévia do órgão ambiental competente, sem 
observar os requisitos técnicos estabelecidos em PMFS ou em desacordo com a autorização 
concedida:
Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare ou fração.”

“Art. 55. Deixar de averbar Reserva legal
Penalidade de advertência e multa diária de R$ 50,00 (cinqüenta reais) a R$ 500,00 (quinhentos 
reais) por hectare ou fração da área de reserva legal.

§ 1o O autuado será advertido para que, no prazo de cento e vinte dias, apresente termo de 
compromisso de averbação e preservação da reserva legal firmado junto ao órgão ambiental 
competente, definindo a averbação da reserva legal e, nos casos em que não houver vegetação 
nativa suficiente, a recomposição, regeneração ou compensação da área devida consoante arts. 16 
e 44 da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965. 



Reserva Legal 
Conflitos

§ 2o Durante o período previsto no § 1o, a multa diária será suspensa.
§ 3o Caso o autuado não apresente o termo de compromisso previsto no § 1o nos cento e vinte 
dias assinalados, deverá a autoridade ambiental cobrar a multa diária desde o dia da lavratura do 
auto de infração, na forma estipulada neste Decreto.
§ 4o As sanções previstas neste artigo não serão aplicadas quando o prazo previsto não for 
cumprido por culpa imputável exclusivamente ao órgão ambiental.”

Prazo para Averbação: 11 de dezembro de 2009



Reserva Legal 
Visão dos Ruralistas

Autoridades e Associações contrárias à Reserva Legal: 
Senadora Kátia Abreu, presidente da Confederação Nacional da Agricultura – CNA
Ministro Reinhold Stephanes, Ministro da Agricultura
Marcos Jank, Presidente da União de Indústria da Cana – ÚNICA
Guilherme Braga, Presidente do Conselho de Exportadores de Café
Embrapa e diversas outras associações de agricultores e produtores de gado.    

Principais argumentos:

Em épocas passadas, especialmente nas décadas de 70, o Governo Federal instituiu o ProVárzea – Programa de 
Financiamento para a ocupação por plantio das várzeas ou utilização de gado nessas áreas. Somente com a 
comprovação de uso dessas áreas é que se liberava os financiamentos. Agora todas essas áreas são app e não 
podem mais serem utilizadas, nem computadas na reserva legal.

A instituição da Reserva Legal reduzirá a produção do agronegócio em 71 bilhões de reais, afetando 
principalmente o pequeno produtor.

A averbação é cara, por volta de 2 a 3 mil reais por hectare, porque exige georreferenciamento para a averbação 
junto ao cartório de registro de imóveis.    

Não há prazo hábil para a averbação de todas as áreas, e nem os cartórios estariam preparados para a demanda.  



Reserva Legal 
Visão do Ministério do Meio Ambiente

Visão do Dr João de Deus, da Secretaria de Biodiversidade e Florestas:

Não há intenção do Ministério em prorrogar os prazos para as averbações da reserva legal nas 
propriedades rurais, pois houve prazo dado não só pelo Código Florestal, mas também aumento 
dele em 01(um) ano, por meio do Decreto Federal 6.686, de 2008



Reserva Legal 
Posição da SMA

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente vem impondo as averbações de reserva legal em qualquer 
situação em que haja solicitação de licenciamento em áreas rurais, sendo uma das condições da 
expedição da licença ambiental a comprovação da averbação, ou a assinatura de Termo de 
Compromisso junto ao órgão ambiental, agora nova CETESB, do compromisso de averbação em 
tempo médio de 06(seis) meses.

Não há notícias de ações judiciais que tenham obstado à exigência da SMA de impor a reserva 
legal para licenciar determinada atividade em zona rural, ao contrário, já há jurisprudência do STJ 
reconhecendo tal exigência como legal, e portanto válida no mundo jurídico. (Resp 831.212 - STJ. 
3ª T. Meio ambiente. Registro público. Reserva legal. Registro de imóvel. É possível condicionar 
retificação de registro de imóvel à averbação de reserva florestal). 



Reserva Legal
Posição Institucional
Conclusão - Proposta

O Policiamento Ambiental da Polícia Militar deve manter sua postura institucional legalista e 
reafirmar que a reserva legal é legal, foi instituída por lei ordinária federal, portanto, atendendo os 
legítimos interesses do povo brasileiro, por meio dos respectivos representantes legais. 

Pese haver previsão legal, no Decreto 6.514/2008, alterado pelo Decreto Federal 6.686/2008 para 
impor auto de infração aos que não apresentarem comprovação de averbação de reserva legal ou 
de Termo de Compromisso junto ao órgão ambiental competente, não há previsão de 
enquadramento na Resolução SMA 37/05, nem previsão de sua contemplação na sua atualização 
em andamento junto à CBRN.  

Caso não haja prorrogação de prazo para  a averbação ou assinatura de Termo de Compromisso, e 
em face de não haver infração penal prevista na legislação ambiental, propõe-se que o 
Policiamento Ambiental notifique a SMA, por meio do devido Boletim de Ocorrência, de cada 
propriedade eventualmente fiscalizada e que porventura não apresente reserva legal ou Termo de 
Compromisso assinado, para fins de providências no âmbito daquela Pasta.
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