
DIREITO
AMBIENTAL

Prof.  Rodrigo Mesquita

Código Florestal – Lei nº 12.651/12

Reserva Legal- Parte 1



Reserva Legal

• ETEP’ S

• Reserva Legal (RL)

• BASE NORMATIVA: Lei nº 12.651/2012 e Lei nº
12.727/2012



Reserva Legal



Reserva Legal

• CONCEITO JURÍDICO

• Na sistemática do Direito Ambiental atual, a RESERVA
LEGAL é disciplinada pelo art. 3°, inciso III, bem como

pelos art.s. 12 ao 24, da Lei nº 12.651/2012 e suas
alterações.



Reserva Legal

• Seu CONCEITO JURÍDICO encontra-se insculpido no art.
3º, inciso III, o qual nos ensina que reserva legal é a

• “área localizada no interior de uma propriedade ou posse

rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de
assegurar o uso econômico de modo sustentável dos

recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e
a reabilitação dos processos ecológicos e promover a
conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a

proteção de fauna silvestre e da flora nativa”.

• .



Reserva Legal

• De sua conceituação jurídica, podemos extrair que a
RESERVA LEGAL é um ETEP de ocorrência somente em

propriedades ou posses rurais, não ocorrendo, portanto,
em áreas urbanas, pois assim estabeleceu o legislador

infraconstitucional. A RL também desempenha nobres
funções ambientais, a saber: assegurar o uso econômico
de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel

rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos
ecológicos e promover a conservação da biodiversidade,
bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da
flora nativa.



Reserva Legal

• O novo CFLO estabelece ainda que o proprietário ou
posseiro de imóvel rural em perímetro urbano, definido

mediante lei municipal, é obrigado a manter a área de
RESERVA LEGAL, que só deixará de existir

concomitantemente ao registro do parcelamento do solo
para fins urbanos, consoante o seu art.19.



Reserva Legal

• A RESERVA LEGAL é uma obrigação genérica instituída
por Lei. Possui natureza jurídica de limitação

administrativa do direito de propriedade e deve ser
suportada pelos proprietários ou possuidores rurais para a

manutenção de um percentual de florestas no intuito de
conservar a biodiversidade nacional. Não há que se falar
em indenização, até porque o restante do imóvel, que não

recaía nenhuma outra obrigação de conservação ou
proteção, pode ser destinado ao uso alternativo do solo.



Reserva Legal

• O legislador infraconstitucional impôs aos proprietários ou
possuidores de imóveis rurais a obrigação de manter um

percentual de área com cobertura de vegetação nativa, a
título de reserva legal, sem prejuízo da aplicação das
normas sobre as áreas de preservação permanente.



Reserva Legal

• Os percentuais mínimos dessa área a ser especialmente
protegida no interior de um IMÓVEL RURAL, com

cobertura vegetal nativa, a depender do tipo de vegetação
e de sua localização geográfica, estão estipulados no art.
12 e incisos I e II, da Lei nº 12.651/2012 e suas
alterações, sendo os seguintes:
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• 80% nas áreas rurais de floresta situadas na Amazônia
legal (art. 12, inciso I, alínea “a”)

• 35% nas áreas rurais de cerrado situadas na Amazônia

legal (art. 12, inciso I, alínea “b”)

• 20% nas áreas rurais de campos gerais situados na
Amazônia legal (art. 12, inciso I, alínea “c”)

• 20% nas demais regiões do País (art. 12, inciso II)



Reserva Legal

• No caso de fracionamento do imóvel rural, a qualquer
título, mesmo que para fins de assentamentos do

Programa de Reforma Agrária, a área considerada como
parâmetro de definição dos percentuais previstos, nos
incisos do art.12, será aquela registrada antes de ocorrer
o fracionamento, consoante o § 1º, do referido dispositivo.



Reserva Legal

• O percentual de reserva legal em imóvel situado em área
de formações florestais, de Cerrado ou de Campos Gerais

na Amazônia Legal será definido considerando
separadamente cada índice definido, consoante o § 2º, do
referido dispositivo.
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• Para fins de exemplo, imaginem um imóvel rural com 1000
hectares na região da Amazônia Legal. Dessa área, 300

hectares estão em área de formações de Cerrado e o
restante em área de formações florestais. Aplicando-se o
disposto no novo CFLO, o proprietário desse imóvel deverá
reservar 105 hectares no trecho de formações de Cerrado

(35%) e 560 hectares na área de formações florestais
(80%). Em outras palavras, dos 1000 hectares, 665
hectares devem ser destinados para composição da

reserva legal.
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• Suponha que um dado imóvel rural na região da Amazônia
legal possua 1500 hectares, sendo que, deste

quantitativo, 1000 hectares são situados em área de
floresta, 300 hectares em área de cerrado e o restante em
área de campos gerais. Referido imóvel possui ainda
muitas nascentes e vários cursos d'água naturais perenes.
Diante destas características e considerando o disposto da

Lei nº 12.651/2012 e suas alterações, responda:
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• 1. Qual o percentual a sua adotado em cada trecho do
imóvel, por tipo de vegetação, para a reserva legal e,

ainda, o valor, em hectares, correspondente aos
percentuais.
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RESPOSTA: 80% na área de floresta (1000 x 0,8= 800
hectares), 35% da área de cerrado (300 x 0,35 = 105

hectares) e 20% na de campos gerais (200 x 0,2 = 40
hectares). A base da resposta encontra-se no art. 12, da
Lei nº 12.651/2012.
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• 2. As áreas de reserva legal são obrigatórias em imóveis
urbanos.
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• RESPOSTA: Não. A base da questão encontra-se no
caput, do art. 12, da Lei n° 12.651/2012.


