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RESERVA LEGAL 
 

1. O que é a Reserva Legal? 
 

É um percentual de cada propriedade ou posse rural que deve ser mantido e preservado com 

vegetação nativa, a fim de garantir as seguintes funções do respectivo imóvel rural: (a) assegurar 

o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais; (b) auxiliar a conservação e a 

reabilitação dos processos ecológicos e (c) promover a conservação da biodiversidade. 

 

2. Todo imóvel rural é obrigado a manter área de Reserva Legal? 
 

Sim. Todo o imóvel rural deve manter percentual de sua área com cobertura de vegetação 

nativa, sem prejuízo da aplicação das normas sobre outras áreas especialmente protegidas, 

como Áreas de Preservação Permanente, por exemplo. 

 

3. Quem deve manter e cuidar da Reserva Legal? 
 

O responsável pela manutenção e conservação da Reserva Legal pode ser o proprietário do 

imóvel, o seu possuidor ou o ocupante, a qualquer título, podendo ser pessoa física ou jurídica, 

de direito público ou privado. 

 

4. E se eu não tenho o título de propriedade, como faço para instituir a área de Reserva 
Legal? 

 

Nos casos de posse do imóvel rural, nos quais não há o título de propriedade, a Reserva Legal 

será assegurada pelo possuidor por meio de termo de compromisso perante o órgão ambiental 

competente, documento com força de título extrajudicial1. Se houver transferência da posse do 

imóvel, o novo possuidor continuará vinculado ao termo de compromisso previamente 

celebrado, devendo cumprir as obrigações nele previstas. 

 

5. Qual o percentual do imóvel que deve ser destinado à Reserva Legal? 
 

                                                      
1 Sobre o termo de compromisso supracitado, está pendente a edição, pelos Estados, de regulamentação 
sobre o procedimento perante os órgãos ambientais. 
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O percentual varia conforme a localização do imóvel, partindo de um mínimo de 20% e podendo 

chegar a 80%. Os imóveis rurais localizados no Estado de São Paulo devem manter 20% de sua 

área a título de Reserva Legal.    

 

6. Como deverá ser escolhida a área de Reserva Legal? 
 

A localização da área destinada à Reserva Legal não é uma decisão arbitrária do proprietário ou 

do possuidor do imóvel, pois ela deve permitir o atendimento, ao máximo, de todas as funções 

ambientais da Reserva Legal (vide pergunta 1).  

 

Dessa forma, o Código Florestal prevê que o proprietário ou o possuidor do imóvel rural deve 

levar em consideração os seguintes estudos e critérios para a propositura da localização da 

Reserva Legal no terreno: (a) o plano de bacia hidrográfica; (b) o zoneamento ecológico-

econômico; (c) a formação de corredores ecológicos com outra Reserva Legal, com Área de 

Preservação Permanente, com Unidade de Conservação ou com outra área legalmente 

protegida; (d) as áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade e (e) as áreas 

de maior fragilidade ambiental. 

 

7. A quem compete a aprovação da localização da área de Reserva Legal no Estado de 
São Paulo? 

 

A aprovação da localização da Reserva Legal, proposta pelo proprietário ou pelo possuidor do 

imóvel rural, é de competência da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, após a inscrição no 

Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

 

8. Eu posso explorar economicamente a área de Reserva Legal? 
 

Sim. O Código Florestal permite a exploração econômica da vegetação da Reserva Legal, desde 

que por meio do manejo florestal sustentável.  

 

Define-se “manejo florestal sustentável” como a administração da vegetação natural para a 

obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se a preservação do 

ecossistema objeto do manejo, sem descaracterizá-lo. Esse método pode utilizar, 
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cumulativamente ou alternativamente, diversas espécies madeireiras e produtos e subprodutos 

não madeireiros, além de serviços ambientais. 

 

Para conduzir o manejo florestal sustentável, exige-se a autorização do órgão competente e o 

atendimento das seguintes diretrizes: (a) não descaracterização da cobertura vegetal; (b) 

conservação da vegetação nativa; (c) garantia de manutenção da diversidade de espécies e (d) 

condução do manejo de exóticas com medidas que possam favorecer a regeneração de espécies 

nativas.  

 

No Estado de São Paulo, o manejo florestal sustentável, seja em propriedade de domínio público 

ou privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR e de autorização prévia do órgão 

estadual competente, e, havendo necessidade, de apresentação do Plano de Regularização 

Ambiental do respectivo imóvel.2 Além disso, está em vigor a Resolução SMA nº 14/2014, que 

estabelece critérios e procedimentos para plantio, coleta e exploração sustentáveis de espécies 

nativas do Brasil no Bioma Mata Atlântica.  

 

9. É possível extinguir a Reserva Legal? 
 

Sim. A Reserva Legal somente poderá ser extinta quando houver o registro do parcelamento do 

solo para fins urbanos. Nesse caso, a sua extinção só ocorrerá quando a mudança do uso do 

solo, de rural para urbano, estiver devidamente aprovada por lei municipal específica.  

 

10. Há legislação específica no Estado de São Paulo sobre Reserva Legal? 
 

Sim. O Estado de São Paulo, nos limites da sua competência legislativa, editou diferentes normas 

sobre o tema, dentre elas destacam-se: 

 

i. Decreto nº 59.261/13: Institui o Sistema de Cadastro Ambiental Rural do Estado 

de São Paulo SICAR-SP; 

                                                      
2 Art. 36 da Lei Estadual nº 15.684/15. Entretanto, a referida Lei Estadual é objeto de uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ajuizada pelo Ministério Público do 
Estado de São Paulo, tendo sido concedida, em 30/05/2016, liminar para suspender a vigência e a eficácia da Lei, até 
o julgamento final da ação. 
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ii. Lei Estadual nº 15.684/15: Dispõe sobre o Programa de Regularização Ambiental 

- PRA das propriedades e imóveis rurais; 

iii. Decreto Estadual nº 61.792/16: Regulamenta a Lei nº 15.684/15; 

iv. Portaria CBRN nº 03/15: Estabelece procedimentos a serem realizados pela 

Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais (CBRN), em relação aos 

requerimentos de aprovação da localização de Reserva Legal, considerando a 

efetiva implantação do CAR; 

v. Resolução Conjunta SMA/SAA nº 1/16: Dispõe sobre a regularização ambiental de 

propriedades e posses rurais no âmbito do PRAD; 

vi. Resolução SMA nº 98/16: Dispõe sobre a suspensão das autuações e dos autos de 

infração ambiental referentes às áreas de APP e Reserva Legal com uso rural 

consolidado no período pré e pós implantação do PRA; 

vii. Resolução SMA nº 46/2017: Dispõe sobre as análises dos cadastros ambientais 

rurais e de eventuais passivos ambientais, enquanto o Programa de Regularização 

Ambiental - PRA estiver pendente de implementação no Estado de São Paulo. 

 

 

COMPENSAÇÃO DE RESERVA LEGAL 
 

11. E se meu imóvel possui déficit de Reserva Legal, o que fazer para regularizá-lo? 
 

Para os imóveis que tinham déficit de Reserva Legal até 22/07/2008, existem três formas de 

regularização: a recomposição da vegetação; a regeneração natural da vegetação; e a 

compensação da Reserva Legal. 

 

No entanto, se o imóvel tinha, após 22/07/2008, área apta para Reserva Legal, em extensão 

igual ou superior a 20%, mas que, posteriormente, foi convertida para uso alternativo do solo, 

o seu proprietário ou possuidor somente poderá regularizar a área mediante a recomposição da 

vegetação. 

 

No Estado de São Paulo, para fins de regularização do imóvel, após a sua inscrição do CAR, o 

interessado deverá apresentar requerimento de inclusão no Programa de Regularização 

Ambiental (PRA), contendo Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA) 
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que contemple uma das modalidades descritas acima. Uma vez homologado o PRADA, será 

celebrado um Termo de Compromisso, com a posterior execução as medidas de regularização, 

cujo cumprimento deverá ser atestado pelo órgão ambiental para encerramento.3 

 

12. No que consiste a regeneração para fins de regularização de Reserva Legal?  
 

A regeneração é uma das formas legalmente previstas para regularização do déficit de Reserva 

Legal. Na regeneração, cabe ao proprietário ou possuidor permitir o crescimento natural da 

vegetação, respeitados os limites legais da área de Reserva Legal. 

 

No Estado de São Paulo, a regeneração deve estar contemplada no Projeto de Recomposição de 

Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), contendo a individualização das áreas rurais 

consolidadas e das obrigações de regularização, com a descrição detalhada de seu objeto, o 

cronograma de execução e de implantação das obras e serviços exigidos, com metas bianuais a 

serem atingidas. O órgão ambiental poderá realizar vistorias periódicas a fim de verificar sua 

regularidade, e, em caso de cumprimento integral das obrigações, deverá homologar a 

regularização. 

 

13. No que consiste a recomposição para fins de regularização de Reserva Legal? 
 

A recomposição é uma das formas legalmente previstas para regularização do déficit de Reserva 

Legal, e se dá por meio do plantio de vegetação no interior do imóvel, na área destinada à 

instituição da Reserva Legal.  

 

O plantio poderá ser realizado de forma intercalada, com espécies nativas, exóticas ou frutíferas, 

em sistema agroflorestal, desde que atendidos os seguintes critérios: (a) plantio de espécies 

                                                      
3 Vale ressaltar, porém, que tal procedimento se encontra descrito na Lei Estadual nº 15.684/15, cuja vigência e 
eficácia foram suspensas em razão de decisão liminar proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade – 
ADI nº 2100850-72.2016.8.26.0000.  
Em razão da suspensão da eficácia da Lei Estadual nº 15.684/15, foi editada a Resolução SMA nº 46/2017, que dispõe 
sobre as análises dos cadastros ambientais rurais e de eventuais passivos ambientais, enquanto o PRA estiver 
pendente de implementação no Estado de São Paulo.  
Nos termos do art. 2º da referida Resolução, até que o PRA esteja implementado no Estado de São Paulo, será 
analisado o cadastro inscrito no SiCAR/SP somente quando o proprietário ou possuidor rural manifestar, de forma 
irrevogável e irretratável, o desinteresse na opção de aderir ao PRA, ou quando advier ordem judicial. Isso porque, 
como a Lei Estadual nº 15.684/15, que dispõe sobre o PRA, está com sua eficácia suspensa, não haveria como analisar 
o CAR nessas situações. 
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nativas e exóticas de ocorrência nacional e (b) a área com exóticas não pode extrapolar a 50% 

de área total a ser recuperada. Uma vez consolidado o plantio, o proprietário ou possuidor terá 

o direito à sua exploração econômica (manejo sustentável). 

 

O prazo máximo legal para a recomposição é de 20 (vinte) anos, abrangendo, a cada 2 (dois) 

anos, mínimo de 10% da área, de modo que a utilização de vegetação exótica deverá ser limitada  

a 50% da área, desde que combinada com vegetação nativa.  

 

14. O que é o sistema agroflorestal? 
 

O sistema agroflorestal consiste no uso e na ocupação de solo mediante o manejo de plantas 

lenhosas perenes em associação com herbáceas, arbustivas, arbóreas, culturas agrícolas e 

forrageiras, conforme arranjo espacial e temporal que permita a alta diversidade de espécies e 

suas interações.  

 

15. No que consiste a compensação de Reserva Legal? 
 

A compensação de Reserva Legal consiste em medidas alternativas à regeneração e 

recomposição que não envolvem o plantio no próprio imóvel, abrangendo as seguintes 

modalidades: 

 

i. Aquisição de Cota de Reserva Ambiental – CRA; 

ii. Arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou Reserva Legal; 

iii. Doação ao poder público de área localizada no interior de Unidade de 

Conservação de domínio público pendente de regularização fundiária; 

iv. Cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal, em imóvel 

de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação nativa 

estabelecida, em regeneração ou recomposição, desde que localizada no mesmo 

bioma – vegetação formada por comunidade de vegetação estável e adaptada às 

condições ecológicas de determinada região, sendo que, no Brasil, possuímos os 

seguintes biomas: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e 

Pampa.  
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16. Em que situações é possível regularizar a Reserva Legal por meio da compensação? 
 

A compensação somente é aplicável aos imóveis com ocupação antrópica anterior à data de 

22/07/20084, que possuam déficit de Reserva Legal decorrente de intervenção humana 

realizada sem autorização do órgão ambiental e em desacordo com a lei vigente à época. 

 

17. O que se entende por ocupação antrópica? 
 

Entende-se por “ocupação antrópica” qualquer forma efetiva e ininterrupta de ocupação do 

imóvel, por meio de edificações, benfeitorias e atividades agrossilvipastoris, admitindo, neste 

último caso, o regime de pousio. 

 

Define-se como atividades agrossilvipastoris aquelas que utilizam a mesma área para a pecuária, 

a agricultura e a silvicultura, de forma alternada. O regime de pousio, por sua vez, permite que 

se utilize uma área para atividades de agricultura, permanecendo outra sem uso, por certo 

tempo, para se recuperar, invertendo-se tais áreas sucessivamente.  

 

É o caso, por exemplo, da ocupação do imóvel com a construção de casas para moradia, de 

galpões para armazenamento da produção, de estruturas para captação de água, entre outras 

do gênero. Há ocupação antrópica, também, quando a área do imóvel estiver sendo utilizada, 

por exemplo, para o plantio de culturas vegetais, para a criação de animais ou mesmo para 

exploração do turismo (em todos os casos, o marco temporal estabelecido pelo Código Florestal 

é 22/07/2008). 

 

18. Quais são os critérios para compensação de Reserva Legal? 
 

O art. 66, § 6º, do Código Florestal prevê os seguintes critérios para delimitar a área na qual será 

operacionalizada a compensação, de forma a evitar prejuízos ao ecossistema no qual o imóvel 

pendente de regularização está inserido:  

 

i. Deve ser equivalente em extensão à área da Reserva Legal a ser compensada;  

                                                      
4 Data em que entrou em vigor o Decreto Federal nº 6.514, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas 
ao meio ambiente, criando uma série de obrigações para o proprietário/possuidor rural 
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ii. Deve estar localizada no mesmo bioma da área da Reserva Legal a ser 

compensada; e  

iii. Se fora do Estado, deve estar localizada em áreas identificadas como prioritárias 

pela União ou pelos Estados. 

 

19. Os Estados podem estabelecer outros critérios para compensação da Reserva Legal? 
 

Sim. Conforme estabelecido pela Constituição Federal, a União, Estados e Municípios possuem 

competência concorrente para legislar sobre temas de proteção do meio ambiente. Ou seja, os 

Estados e Municípios podem legislar sobre essa temática, desde que seja respeitada e mantida 

a coesão com a legislação hierarquicamente superior.  

 

20. Quais são os critérios para compensação da Reserva Legal no Estado de São Paulo? 
 

A legislação do Estado de São Paulo prevê as mesmas modalidades de compensação de Reserva 

Legal previstas na legislação federal, com alguns critérios adicionais.  

 

Além dos critérios previstos no Código Florestal (vide pergunta 18), a Resolução Conjunta 

SMA/SAA nº 01/2016 também estabelece os seguintes critérios para a compensação de Reserva 

Legal no Estado de São Paulo: 

 

i. Todas as áreas no interior do imóvel cobertas com vegetação nativa devem ser 

inclusas na Reserva Legal; 

ii. Não deve haver área desprovida de vegetação nativa e sem uso rural consolidado 

que possa ser recomposta para atender as funções de Reserva Legal; 

iii. Não deve ter ocorrido supressão irregular de vegetação nativa no interior do 

imóvel após 22 de julho de 2008; 

iv. A área proposta deve estar localizada no mesmo bioma e ter a mesma extensão 

da área complementar necessária. 

 

21. Se eu quero compensar a Reserva Legal com áreas fora do Estado de São Paulo, há 
requisitos específicos que eu devo atender? 
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Sim. De acordo com a Resolução Conjunta SMA/SAA nº 01/2016, ainda pendente de 

regulamentação, para que se possa compensar a Reserva Legal utilizando áreas fora do Estado 

de São Paulo, para as modalidades de arrendamento de área sob regime de servidão ambiental 

ou Reserva Legal excedente ou cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva 

Legal, em imóvel de mesma titularidade ou adquirida de terceiro, deve-se atender aos seguintes 

requisitos: 

 

i. Área inserida nas áreas identificadas como prioritárias pela União ou pelos 

respectivos Estados; 

ii. Área abrangida em bacias hidrográficas de interesse nacional compartilhadas 

com o Estado de São Paulo, a serem discriminadas e que ainda dependem de 

resolução da Secretaria do Meio Ambiente; 

iii. Existência de convênio celebrado entre o Estado de São Paulo e o Estado onde 

estará localizada a Reserva Legal, a fim de que seja assegurado o controle efetivo 

da manutenção da Reserva Legal compensatória e sua recomposição a partir de 

Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas - PRADA compatível 

com o disposto em regulamentação do Estado de São Paulo. 

 

22. Posso utilizar as modalidades de compensação de Reserva Legal para converter novas 
áreas para uso alternativo do solo? 

 

Não. Segundo o Código Florestal, as medidas de compensação previstas na legislação não 

poderão ser utilizadas como forma de viabilizar a conversão de novas áreas para uso alternativo 

do solo. Tais regras aplicam-se somente para os imóveis que detinham, até 22/07/2008, área de 

Reserva Legal inferior ao mínimo exigido. 

 

Em outras palavras, se, depois de 22/07/08, eu possuir um sítio com área de vegetação nativa 

preservada, passível de destinação à Reserva Legal, tal área não poderia ser desmatada para fins 

de pecuária ou  agricultura, utilizando a compensação de Reserva Legal como contrapartida para 

regularização do imóvel. 

 

Isso porque a compensação de Reserva Legal aplica-se somente para áreas já ocupadas (vide 

perguntas 16 e 17), não podendo ser utilizada como justificativa para desmatar áreas 
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preservadas. Se eu desmatar uma área com vegetação preservada depois de 22/07/08, somente 

será possível a sua regularização por meio da recomposição ou regeneração (vide perguntas 12 

e 13). 

 

23. Considerando que o instituto da compensação da Reserva Legal poderá sofrer 
alterações legais supervenientes, uma lei nova incidirá sobre os contratos de 
compensação de Reserva Legal assinados à luz da legislação atual? 

 

Segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), situações jurídicas individuais, 

formadas por ato de vontade (especialmente os contratos), regem-se pela lei em vigor no 

momento da sua assinatura. Ou seja, não obstante os contratos individuais estarem regidos por 

leis gerais, a relação subjetiva que eles regulam não estaria sujeita aos efeitos de leis 

supervenientes, pois isto configuraria em violação ao ato jurídico perfeito (ato concluído de 

acordo com a legítima manifestação de interesse das partes e de acordo com a legislação 

vigente).  

 

Desse modo, apesar de não ser possível afirmar que não exista risco jurídico relacionado a 

potenciais impactos aos contratos firmados para compensação de Reserva Legal derivados da 

publicação de legislação superveniente, entende-se que tal risco é mínimo, considerando o 

entendimento já consolidado do STF.   

 

24. Quais as preocupações que devo ter ao escolher uma área? O que devo considerar 
para selecionar um parceiro para compensação de Reserva Legal? 

 

Há diferentes fatores que devem ser levados em consideração para a escolha da área e do 

parceiro no caso da Compensação de Reserva Legal. São alguns deles: 

 

i. Qualidade ambiental da área  

Talvez umas das principais preocupações no momento da escolha da área seja o estado de 

preservação da vegetação e dos recursos naturais existentes. Dificilmente uma proposta de 

compensação de Reserva Legal será aprovada pelo órgão ambiental se a área a ser utilizada 

como compensação estiver degradada ou em estágio inicial de recuperação.  
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Além disso, as áreas em que há preservação da vegetação nativa original são mais valorizadas 

do ponto de vista ambiental, tendo em vista que carregam maior biodiversidade, razão pela qual 

tendem a ser priorizadas pelo órgão ambiental. 

 

ii. Comprometimento do parceiro com a proteção e conservação da área 

Outro fator relevante é o comprometimento do parceiro – proprietário ou possuidor da área a 

ser utilizada como compensação – com a preservação dos recursos ambientais, em especial a 

vegetação nativa existente no local. Considerando que a área de Reserva Legal deve ser 

conservada com cobertura de vegetação nativa, é essencial que o parceiro ofereça condições 

técnicas e financeiras para preservação a manutenção da qualidade ambiental da área, em 

consonância com as exigências e parâmetros legais vigentes. 

 

Além disso, as atividades desenvolvidas pelo parceiro na área a ser utilizada como compensação 

deve ser compatível com o manejo sustentável da Reserva Legal, de forma a evitar riscos e 

eventuais danos à vegetação, o que poderia comprometer a viabilidade e a continuidade da 

compensação de Reserva Legal. 

 

 

SERVIDÃO AMBIENTAL 
 

25. O que é a servidão ambiental? 
 

A servidão ambiental é uma autolimitação imposta pelo proprietário ou possuidor, por meio da 

qual abre mão de parte de seus direitos (de uso, gozo, fruição e/ou livre disposição) com o 

intuito específico de conservar o patrimônio ambiental de seu imóvel, podendo, com isso, obter 

benefícios econômicos diretos ou indiretos. 

 

26. Como se dá a constituição da servidão ambiental? 
 

A constituição da servidão ambiental deriva de um negócio jurídico unilateral do proprietário ou 

possuidor do imóvel, por meio de (a) instrumento público ou particular ou (b) termo 

administrativo firmado perante o órgão ambiental. 
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27. Eu preciso ser o proprietário da área para instituir servidão ambiental? 
 

Não. A legislação permite a instituição da servidão ambiental tanto pelo proprietário quanto 

pelo possuidor do imóvel. 

 

28. Quais informações precisam constar no termo de constituição da servidão? 
 

O instrumento ou termo de constituição da servidão deve conter as seguintes informações, que 

devem estar bem detalhadas:  

 

i. Memorial descritivo da área da servidão ambiental;  

ii. Objeto da servidão ambiental;  

iii. Direitos e deveres do proprietário ou possuidor instituidor; e  

iv. Prazo durante o qual a área permanecerá como servidão ambiental. 

 

29. É possível instituir servidão ambiental em Área de Preservação Permanente ou de 
Reserva Legal? 

 

Não. Segundo a Lei Federal nº 6.938/81, a servidão ambiental não pode ser instituída sobre as 

Áreas de Preservação Permanente e a Reserva Legal mínima exigida.  

 

Se houver área de vegetação nativa em limite superior ao mínimo exigido, é possível dar-lhe 

proteção específica, seja por meio de servidão ambiental ou de Reserva Legal excedente. 

 

30. Enquanto proprietário ou possuidor do imóvel, eu posso explorar economicamente as 
áreas de servidão ambiental? 

 

Sim. Entretanto, a restrição ao uso ou à exploração da vegetação da área sob servidão ambiental 

deve ser, no mínimo, a mesma estabelecida para a Reserva Legal. 

 

31. Qual o prazo de duração da servidão ambiental? 
 

A servidão ambiental pode ser perpétua ou temporária, sendo que, neste caso, deve ser 

instituída pelo prazo mínimo de 15 (quinze) anos. 



 

 17 

 

32. Uma vez instituída a servidão, eu posso transferi-la para outra pessoa ou para uma 
empresa? 

 

Sim. Uma vez instituída, o instituidor da servidão ambiental (proprietário ou possuidor da área 

que a instituiu) poderá aliená-la, cedê-la ou transferi-la, total ou parcialmente, por prazo 

determinado ou em caráter definitivo, em favor de outro proprietário ou de entidade pública 

ou privada que tenha a conservação ambiental como fim social, que passarão a ser os detentores 

da respectiva servidão ambiental. 

 

33. De que forma se dá a transferência da servidão ambiental? 
 

A transferência da servidão ambiental, do seu instituidor para o detentor (terceiro adquirente), 

pode se dar por meio de um contrato de doação, alienação, cessão ou transferência. Além disso, 

o contrato deve conter, no mínimo: 

 

i. A delimitação da área submetida à preservação, conservação ou recuperação 

ambiental;  

ii. O objeto da servidão ambiental;  

iii. Os direitos e deveres do proprietário instituidor e dos futuros adquirentes ou 

sucessores;  

iv. Os direitos e deveres do detentor da servidão ambiental;  

v. Os benefícios de ordem econômica do instituidor e do detentor da servidão 

ambiental; e  

vi. A previsão legal para garantir o seu cumprimento, inclusive medidas judiciais 

necessárias, em caso de ser descumprido. 

 

34. O contrato de alienação, cessão ou transferência da servidão ambiental deve ser 
averbado na matrícula do imóvel? 

 

Assim como o termo de instituição da servidão ambiental, o seu contrato de alienação, cessão 

ou transferência deve ser objeto de averbação na matrícula do imóvel no Registro de Imóveis 

competente, conforme previsto no art. 9º-A, §4º, da Lei Federal nº 6.938/81. 
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Entretanto, é possível defender que a averbação na matrícula seja substituída pelo registro no 

Cadastro Ambiental Rural, justamente por se tratar de um registro público eletrônico de âmbito 

nacional com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses 

rurais. O próprio Código Florestal, inclusive, estabeleceu que o registro da Reserva Legal no CAR 

desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis, o que poderia ser aplicado à servidão 

ambiental. 

 

35. A averbação na matrícula pode ser substituída pela inscrição no Cadastro Ambiental 
Rural – CAR? 

 

Apesar de não haver previsão expressa na legislação, é possível defender que a exigência de 

averbação na matrícula do imóvel pode ser substituída pelo registro no Cadastro Ambiental 

Rural, que se destina justamente a compilar e integrar todas as informações ambientais das 

propriedades e posses rurais, dentre as quais se enquadram perfeitamente aquelas pertinentes 

às servidões ambientais.  

 

36. Quais são os deveres do detentor (adquirente) da servidão ambiental? 
 

Segundo a Lei Federal nº 6.938/81, são deveres do detentor da servidão ambiental: 

 

i. Documentar as características ambientais da propriedade; 

ii. Monitorar periodicamente a propriedade para verificar se a servidão ambiental 

está sendo mantida;  

iii. Prestar informações necessárias a quaisquer interessados na aquisição ou aos 

sucessores da propriedade; 

iv. Manter relatórios e arquivos atualizados com as atividades da área objeto da 

servidão; 

v. Defender judicialmente a servidão ambiental. 

 

37. Quais são os deveres do proprietário/possuidor da área sob regime de servidão 
ambiental? 

 

Segundo a Lei Federal nº 6.938/81, são deveres do instituidor da servidão ambiental 

(proprietário/possuidor do imóvel serviente onde foi instituída a servidão ambiental): 
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i. Manter a área sob servidão ambiental; 

ii. Prestar contas ao detentor da servidão ambiental sobre as condições dos recursos 

naturais ou artificiais; 

iii. Permitir a inspeção e a fiscalização da área pelo detentor da servidão ambiental;  

iv. Defender a posse da área serviente, por todos os meios em direito admitidos. 

 

38. O proprietário/possuidor do imóvel e o detentor da servidão ambiental podem 
estipular outros deveres além daqueles previstos em lei? 

 

Sim. A legislação permite que novos deveres sejam estipulados no contrato de 

transferência/cessão/alienação, desde que não contrariem aqueles já previstos em lei (vide 

perguntas 49 e 50). 

 

39. Em resumo, como se dá a compensação de Reserva Legal por meio da servidão 
ambiental? 

 

A compensação da Reserva Legal por meio da servidão ambiental envolve dois momentos 

distintos: primeiramente, o proprietário ou possuidor deve instituir a servidão ambiental em seu 

imóvel, para, em um segundo momento, transferi-la para um terceiro proprietário/possuidor 

que necessite compensar a Reserva Legal, declarando as compensações nos CARs de ambas as 

propriedades. 

 

 

RESERVA LEGAL EXCEDENTE 
 

40. O que é a compensação por meio da Reserva Legal excedente? 
 

A modalidade de compensação de Reserva Legal prevista na legislação consiste na transferência 

de área sob regime de Reserva Legal, quando excedente ao mínimo exigido por lei, conforme 

previsto no art. 66, §5º, II, do Código Florestal. 

 

Caso o proprietário ou possuidor detenha uma área a título de reserva legal com cobertura 

vegetal nativa em tamanho superior ao mínimo exigido por lei, o seu excedente poderá ser 
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utilizado para fins de compensação de Reserva Legal de outros imóveis deficitários que possuam 

ocupação antrópica anterior a 22/07/2008, respeitadas as condições definidas no Código 

Florestal. 

 

41. Como se dá a compensação por meio da Reserva Legal excedente? 
 

O proprietário ou possuidor poderá instituir a área excedente de vegetação nativa como Reserva 

Legal, declarando tal informação no Cadastro Ambiental Rural, para posterior aprovação do 

órgão ambiental, devendo seguir as diretrizes e restrições estabelecidas pela legislação em 

vigor.  

 

Uma vez instituída a Reserva Legal excedente, o proprietário ou possuidor poderá utilizá-la para 

fins de compensação de Reserva Legal, por meio de instrumento contratual que discipline os 

direitos e deveres das partes. Sua operacionalização, nesses casos, seguirá as regras 

estabelecidas para a Reserva Legal no Código Florestal, com aplicação subsidiária dos 

dispositivos da Lei Federal nº 6.938/81. 

 

42. Enquanto proprietário ou possuidor do imóvel, eu posso explorar economicamente as 
áreas de Reserva Legal excedente? 

 

Sim. Entretanto, o uso e a exploração da vegetação da área sob regime de Reserva Legal devem 

respeitar as mesmas restrições previstas para a área de Reserva Legal mínima obrigatória (vide 

pergunta 08). 

 

43. A Reserva Legal excedente é perpétua? 
 

Não, o excedente de Reserva Legal, incluído no CAR para fins de compensação em favor de 

imóvel de terceiro, não fica automaticamente vinculado à perpetuidade prevista no art. 18 do 

Código Florestal, que se aplica tão somente às áreas de Reserva Legal obrigatórias.  

 

44. De que forma se dá a transferência de área sob o regime de Reserva Legal excedente? 
 

Não há previsão expressa sobre a forma contratual para transferência de área sob o regime de 

Reserva Legal excedente. Entretanto, por meio de uma interpretação da Lei Federal nº 6.938/81, 
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é possível afirmar que tal transferência, do proprietário/possuidor do imóvel para o terceiro 

adquirente, pode se dar por meio de um contrato de doação, alienação, cessão ou transferência.  

 

O contrato deve conter, no mínimo: 

 

vii. A delimitação da área submetida ao regime de Reserva Legal excedente;  

viii. Os direitos e deveres do proprietário/possuidor do imóvel onde foi instituída a 

Reserva Legal excedente e dos futuros adquirentes ou sucessores;  

ix. Os benefícios de ordem econômica do proprietário/possuidor do imóvel onde foi 

instituída a Reserva Legal excedente e do terceiro adquirente; e  

x. A previsão legal para garantir o seu cumprimento, inclusive medidas judiciais 

necessárias, em caso de ser descumprido. 

 

45. O contrato de alienação, cessão ou transferência de área sob o regime de Reserva 
Legal excedente deve ser averbado na matrícula do imóvel? 

 

Não. Considerando que não há nenhuma previsão legal nesse sentido, basta o registro da 

compensação de Reserva Legal no Cadastro Ambiental Rural de ambos os imóveis. 

 

46. Quais são os deveres do adquirente da Reserva Legal excedente? 
 

Não há previsão legal expressa sobre os deveres do adquirente da Reserva Legal excedente. 

Entretanto, tomando como base os dispositivos da Lei nº 6.938/81 que tratam da servidão 

ambiental, é possível delimitar alguns deveres do adquirente, tais como: 

 

vi. Documentar as características ambientais da propriedade; 

vii. Monitorar periodicamente a propriedade para verificar se a Reserva Legal está 

sendo mantida;  

viii. Prestar informações necessárias a quaisquer interessados na aquisição ou aos 

sucessores da propriedade/posse; 

ix. Manter relatórios e arquivos atualizados com as atividades da área objeto da 

Reserva Legal excedente; 

x. Defender judicialmente a Reserva Legal excedente. 
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47. Quais são os deveres do proprietário/possuidor do imóvel onde foi instituída área de 
Reserva Legal excedente? 

 

Não há previsão legal expressa sobre os deveres do proprietário/possuidor do imóvel onde foi 

instituída área de Reserva Legal excedente. Entretanto, tomando como base os dispositivos da 

Lei nº 6.938/81 que tratam da servidão ambiental, é possível delimitar alguns deveres do 

proprietário/possuidor, tais como: 

 

v. Manter a área sob Regime de Reserva Legal excedente; 

vi. Prestar contas ao adquirente da área sob o regime de Reserva Legal excedente 

sobre as condições dos recursos naturais ou artificiais; 

vii. Permitir a inspeção e a fiscalização da área pelo adquirente da área sob o regime 

de Reserva Legal excedente;  

viii. Defender a posse da área de Reserva Legal excedente, por todos os meios em 

direito admitidos. 

 

48. O proprietário/possuidor do imóvel e o adquirente da área sob o regime de Reserva 
Legal excedente podem estipular outros deveres além daqueles previstos em lei? 

 

Sim. A legislação permite que novos deveres sejam estipulados no contrato de 

transferência/cessão/alienação, desde que não contrariem aqueles já previstos em lei (vide 

perguntas 46 e 47). 

 

49. Nessa modalidade de compensação de Reserva Legal, é necessário o registro na 
matrícula do imóvel? 

 

Não. Não há nenhuma previsão no Código Florestal que exija o registro na matrícula do imóvel.  

 

Primeiramente, porque a Reserva Legal, quando instituída voluntariamente em área superior ao 

mínimo exigida, deve ser registrada no órgão ambiental competente por meio de inscrição no 

CAR, conforme determina o art. 18 do Código Florestal.  
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Do mesmo modo, quando da sua transferência, a averbação na matrícula exigida pelo art. 9º-C 

da Lei nº 6.938/81 não se aplica a essa modalidade de compensação, pois a Reserva Legal é 

operacionalizada tão somente por meio do Cadastro Ambiental Rural, sendo desnecessário, com 

o advento do atual Código Florestal, o registro na matrícula. 

 

 

COTA DE RESERVA AMBIENTAL 
 

50. O que é a Cota de Reserva Ambiental? 
 

A Cota de Reserva Ambiental (CRA) é um título nominativo representativo de área com 

vegetação nativa existente ou em processo de recuperação. Cada cota corresponde a um 

hectare de vegetação nativa e pode ser negociada em bolsas de mercadorias de âmbito nacional 

ou sistemas de registro e de liquidação financeira de ativos. 5 

 

51. Quem pode emitir a Cota de Reserva Ambiental? 
 

A Lei Federal nº 12.651/12 somente faz referência ao proprietário da área. O art. 45 da Lei, por 

exemplo, estabelece que a CRA será emitida pelo órgão competente em favor de proprietário 

de imóvel incluído no CAR, não fazendo referência ao possuidor. 

 

Apesar de tal exigência não seguir a lógica do Código Florestal, que, de forma geral, reconheceu 

o possuidor do imóvel como sujeito titular de direitos e deveres no que diz respeito à Reserva 

Legal e instituição de servidão ambiental, a redação do art. 45 restringe o uso do instrumento 

ao proprietário do imóvel. 

 

52. Se eu tenho uma área de vegetação nativa disponível, com percentagem superior à 
exigida para Reserva Legal, qual o primeiro passo para instituir uma CRA? 

 

Segundo o Código Florestal, a CRA pode ser instituída sob cinco diferentes formas: 

 

i. Sob regime de servidão ambiental, nos termos da Lei nº 6.938/81; 

                                                      
5 A CRA ainda está pendente de regulamentação pelo Governo Federal. 
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ii. Correspondente à área de Reserva Legal instituída voluntariamente sobre a 

vegetação que exceder os percentuais mínimos exigidos; 

iii. Protegida na forma de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN); 

iv. Existente em propriedade rural localizada no interior de Unidade de Conservação 

de domínio público que ainda não tenha sido desapropriada; e 

v. De vegetação nativa correspondente à reserva legal da pequena propriedade ou 

posse rural familiar. 

 

Ou seja, para instituição da CRA, não basta ter uma área qualquer coberta de vegetação: é 

necessário que seja dada uma destinação específica a essa área, por meio do instituto da 

servidão ambiental, da Reserva Legal ou da Reserva Particular do Patrimônio Natural, ou, ainda, 

que ela esteja em propriedade rural localizada no interior de Unidade de Conservação de 

domínio público pendente de desapropriação.  

 

Além disso, o Código Florestal também permitiu que as áreas de Reserva Legal (e não somente 

seu excedente, como é a regra geral) das pequenas propriedades ou posses rurais possam ser 

objeto da Cota de Reserva Ambiental. 

 

53. Como eu faço para emitir a Cota de Reserva Ambiental? 
 

A CRA ainda depende de regulamentação em nível federal. No entanto, o Código Florestal já 

prevê que, para a emissão da CRA, o proprietário deverá apresentar um requerimento formal, 

acompanhado dos seguintes documentos, entre outros:  

 

i. Certidão atualizada da matrícula do imóvel expedida pelo registro de imóveis 

competente;  

ii. Cédula de identidade do proprietário, quando se tratar de pessoa natural;  

iii. Ato de designação de responsável, quando se tratar de pessoa jurídica;  

iv. Certidão negativa de débitos do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – 

ITR; e  

v. Memorial descritivo do imóvel, com a indicação da área a ser vinculada ao título, 

contendo pelo menos um ponto de amarração georreferenciado relativo ao 
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perímetro do imóvel e um ponto de amarração georreferenciado relativo à 

Reserva Legal. 

 

Aprovado o requerimento, o órgão ambiental competente emitirá a CRA correspondente, 

identificando: (a) o número da CRA no sistema único de controle (a ser implementado); (b) o 

nome do proprietário rural da área vinculada ao título; (c) a dimensão e a localização exata da 

área vinculada ao título; (d) o bioma correspondente à área vinculada ao título; e (e) a 

classificação da área como vegetação nativa, secundária (em qualquer estágio) ou reflorestada. 

 

54. Uma vez emitida a Cota de Reserva Ambiental, o que eu preciso fazer para transferi-
la para outra pessoa? 

 

Após a emissão da CRA, o órgão ambiental emitente deverá efetuar o seu registro, 

obrigatoriamente, em bolsas de mercadorias de âmbito nacional ou em sistemas de registro e 

de liquidação financeira de ativos autorizados pelo Banco Central do Brasil. Só então a cota 

poderá ser transferida, onerosa ou gratuitamente, à pessoa física ou à pessoa jurídica de direito 

público ou privado, mediante termo assinado pelo titular da CRA e pelo adquirente. 

 

55. A transferência da Cota de Reserva Ambiental, para fins de compensação de Reserva 
Legal, depende de algum requisito? 

 

Sim. Para fins de compensação de Reserva Legal, a transferência (gratuita ou onerosa) da CRA 

deve atender aos mesmos requisitos previstos para a compensação em geral (vide perguntas 18 

a 21). 

 

56. Como se dá a efetivação da transferência da Cota de Reserva Ambiental para fins de 
comprovação da compensação de Reserva Legal? 

 

Segundo o Código Florestal, a efetivação da transferência da CRA e comprovação da 

compensação, depende (a) do registro do respectivo termo no sistema único de controle a ser 

implementado, e (b) da averbação na matrícula do imóvel no qual se situa a área vinculada ao 

título e na do imóvel beneficiário da compensação. 
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57. No caso da transferência da Cota de Reserva Ambiental para fins de compensação de 
Reserva Legal, quem fica responsável pela preservação da área? 

 

Uma vez emitida a CRA, e efetivado seu registro, tanto no sistema único como nas matrículas 

dos respectivos imóveis, cabe ao proprietário do imóvel rural no qual foi instituída a CRA a 

responsabilidade plena pela manutenção das condições de conservação da vegetação nativa da 

área que deu origem ao título. 

 

58. O proprietário da área na qual foi instituída a Cota de Reserva Ambiental pode realizar 
a sua exploração econômica? 

 

Sim. Em relação às áreas objeto de CRA, instituídas sob regime de servidão ambiental, de 

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), ou de Reserva Legal (sobre a vegetação que 

exceder o percentual mínimo exigido por lei), o respectivo proprietário poderá realizar sua 

exploração econômica mediante manejo sustentável (vide pergunta 8). 

 

59. Eu posso cancelar a minha Cota de Reserva Ambiental? 
 

Sim. É possível realizar o cancelamento da CRA nas seguintes hipóteses: 

 

i. Por solicitação do proprietário rural, em caso de desistência de manter áreas 

como servidão ambiental ou a título de reserva legal, quando superior ao limite 

legal; 

ii. Automaticamente, em razão de término do prazo da servidão ambiental; 

iii. Por decisão do órgão ambiental competente, no caso de degradação da 

vegetação nativa da área vinculada à CRA, cujos custos e prazo de recuperação 

ambiental inviabilizem a continuidade do vínculo entre a área e o título. 

 

60. E se a minha Cota de Reserva Ambiental tiver sido transferida para fins de 
compensação de Reserva Legal, eu posso realizar o seu cancelamento da mesma 
forma? 

 

Não. O cancelamento da CRA utilizada para fins de compensação de Reserva Legal só pode ser 

efetivado se assegurada Reserva Legal para o imóvel no qual a compensação foi aplicada. 
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61. A instituição, a transferência e o cancelamento da Cota de Reserva Ambiental devem 
ser averbados nas matrículas dos imóveis envolvidos?  

 

Sim. A emissão da CRA, sua transferência, inclusive para fins de compensação de Reserva Legal, 

e o seu cancelamento devem ser averbados nas matrículas de todos os imóveis envolvidos, de 

forma a dar publicidade ao ato, nos termos dos artigos 45, §3º, 48, §4º, e 50, §3º, do Código 

Florestal. 

 

62. O que acontece se eu vender um imóvel que tiver uma área na qual foi instituída uma 
Cota de Reserva Ambiental?  

 

Considerando que o vínculo da área à CRA deve ser averbado na matrícula do respectivo imóvel, 

a transmissão inter vivos ou causa mortis da propriedade não elimina nem altera o vínculo em 

questão, conforme previsto no art. 49, §2º, do Código Florestal. 

 

63. A Cota de Reserva Ambiental depende de alguma regulamentação para além do 
disposto no Código Florestal? 

 

Sim. A CRA ainda depende de regulamentação por ato do Poder Executivo, que deverá dispor, 

entre outras coisas, sobre sua operação, mecanismos de fiscalização e o sistema de controle 

único. 

 


