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RESUMO 

  
O presente trabalho tem o intuito de expor breves informações através de uma análise jurídico social da 
reserva legal ambiental e os seus reflexos, principalmente na área rural, e também analisar se a Lei do Código 
Florestal – Lei n. 12.651/12 - beneficia, juridicamente, o produtor rural ou até mesmo a reserva ambiental, 
conhecida também como mata ciliar, e por último, identificar o direito de propriedade estabelecido em nossa 
Constituição Federal. O primeiro ponto trazido no resumo aborda, de forma histórica e conceitual, a 
propriedade rural no Brasil, também expõem a classificação dos imóveis rurais, assim determinados na 
constituição.  Logo após, o resumo trata da função social da propriedade e como ela irá englobar a função 
sócio ambiental em seu conceito. Por fim, discute-se as intervenções que o Código Florestal Brasileiro vem 
gerando às propriedades rurais em relação as reservas legais e áreas de preservação permanente.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Reserva legal; Mata ciliar; Área de Preservação.  

 
1        INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho vem interpelar a questão da Reserva Legal e os reflexos na 
propriedade rural, com a finalidade de obter dados em relação às áreas de preservação 
ambiental. Pretende demonstrar as limitações impostas nas áreas de Reserva Legal, Área 
de Preservação Permanente pelo programa de cadastramento ambiental rural (CAR) do 
Código Florestal, e como isso está pesando nas propriedades rurais. Cabe ressaltar que 
existe uma diferença entre a APP (área de Preservação Permanente) e RL (Reserva Legal), 
sendo que a primeira trata de uma área protegida com a função ambiental de preservar os 
recursos híbridos, a paisagem, estabilidade geológica e a biodiversidade. Necessariamente 
deve estar presente nas margens dos rios, nascentes, veredas e encostas íngremes. Se 
não houve nenhuma ação antrópica consolidada até 2008, é vedada qualquer exploração 
nessas áreas. Já a segunda, RL, é uma área de propriedade coberta por vegetação nativa 
que, além de assegurar os processos ecológicos e promover a conservação da 
biodiversidade, também possibilita o uso econômico de modo sustentável de seus recursos 
naturais, seja através de extrativismo de recursos não madeireiros, implantação de 
Sistemas Agroflorestais ou até o manejo de recursos madeireiros, sendo que cada ação é 
regulamentada por normativas de cada região do país.  

No início, a propriedade era caracterizada como sendo um direito subjetivo absoluto, 
ou seja, era um atributo da pessoa humana com poderes e deveres juridicamente 
protegidos, mas com o tempo foi inovando e hoje o direito à propriedade se uniu com a 
função social, onde o homem pode dela usar, gozar e dispor, desde que o faça de modo a 
dar efetividade à dignidade da pessoa humana. 

Para que se cumpra a função social na propriedade rural ela deve produzir, de modo 
que contribua para a melhoria de condições, tanto do seu titular, quanto de todos, a fim de 
respeitar o objetivo constitucional de construir e zelar por uma sociedade justa e solidária. 
Portanto, a sociedade rural que não cumpre com a sua função social, não pode ser tutelada 
pelo ordenamento jurídico, que submete os interesses patrimoniais aos princípios 
fundamentais, ou seja, a Constituição Federal apenas protege o direito à propriedade desde 
que ela realize a sua devida função social. 
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De acordo com o programa de Cadastramento Ambiental Rural do Código Florestal, 
entende-se como imóvel rural, uma área formada por uma ou mais matrículas de terras 
contínuas, do mesmo titular (proprietário ou posseiro), localizada tanto na zona rural quanto 
na zona urbana do município. O que caracteriza é a sua destinação agrícola, pecuária, 
extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial. O termo contínuo significa áreas confrontantes 
da mesma pessoa (física ou jurídica). Pode ser propriedade e/ou posse, pode ter vários 
documentos, como registro, matrícula, escritura ou outra documentação, pode haver 
interrupções físicas como estradas, rios e córregos, pode estar em um ou mais municípios 
ou estados e ainda assim é considerado um único imóvel rural. 

Com relação a função socioambiental da propriedade rural, há uma imposição ao 
exercício do direito à propriedade a interesses de toda a sociedade, ou seja, por mais que 
os bens possuam suas titularidades específicas, públicas ou particulares, em seu aspecto 
ambiental, são de utilização comum de todos. Portanto, o uso desses bens, comuns a 
todos, cabe a todos os envolvidos, sejam eles particulares ou públicos, devendo 
compartilhar as despesas concernentes a preservação do impacto ambiental derivado do 
empreendimento, dentro das medidas oficiais também adotadas para tal fim. 

O Código Florestal Brasileiro, tem como objeto de intervenção, a limitação 
administrativa, sendo uma das maneiras que o Estado possui para interferir nas 
propriedades privadas, gerando um estado de limitação e restrição, pelo qual o Poder 
Público impõe a um determinado particular ou aos seus bens, devendo estes, a partir do 
momento da determinação, obedecer suas normas e diretrizes que lhe forem impostas, 
baseadas em leis e em princípios constitucionais. Essa limitação administrativa gerou 
grande repercussão no âmbito rural pois o Estado possui um domínio sobre uma área de 
particulares que nada recebem em troca, como por exemplo, uma compensação ou 
incentivo. 

Chega-se a conclusão de que, de acordo com a Constituição Federal, a Reserva 
Legal é de extrema importância para o meio ambiente, uma vez que o Estado determina a 
preservação de uma determinada área para fins sócio ambientais, considerando que a 
propriedade rural possui sua função social. Garantindo assim um meio ambiente melhor e 
bem preservado para nós e para as nossas futuras gerações. 

  
2        MATERIAIS E MÉTODOS   

  
Para a elaboração da pesquisa deste resumo foi realizado o estudo e analise de 

trabalhos científicos, basicamente do mesmo tema ou em torno dele, e também consultas 
em doutrinas e reportagens. 

  
3        RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 
Considerando as pesquisas realizadas para a elaboração deste trabalho, verifica-se 

que o direito de propriedade tem base legal no art. 5º, XXII e XXIII da CF/88, qualificada 
como um direito fundamental, portanto, uma cláusula pétrea e que a reserva legal, extraída 
do direito à propriedade, não se trata somente de uma intervenção do Código Florestal, 
uma limitação administrativa, e sim uma forma que o Estado encontrou de preservar o 
nosso meio ambiente, pois o mesmo possui um papel de extrema importância para a 
sociedade. 

Importa abordar que classificam-se como propriedades rurais o imóvel rural, sendo 
o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou 
possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou 
agroindustrial. Este se subdivide em duas categorias, pequena e média propriedade. A 
pequena propriedade entende-se como sendo um imóvel rural de área compreendida entre 
1 (um) a 4 (quatro) módulos fiscais. Já a média propriedade, é um imóvel rural 
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compreendido em uma área maior de 4 (quatro) até 15 (quinze) módulos fiscais. Vale 
ressaltar que essas pequenas e médias propriedades são insuscetíveis de desapropriação 
para fins de reforma agrária, desde que seu proprietário não possua outra propriedade rural. 

A Reserva Legal nada mais é do que uma limitação administrativa que surgiu no 
Direito Ambiental a fim de preservar uma certa área, onde não poderá ser utilizada para 
meios de produção agrícola, de criação de gados e qualquer outro tipo de pecuária e até 
mesmo a extração de madeiras. A área destinada à Reserva Legal pode variar de 20 a 80% 
da propriedade, mas isso é determinado pelo tamanho da propriedade e também pela sua 
localidade (estado e bioma).   

É de extrema importância salientar que hoje as propriedades rurais são 
responsáveis pela grande parte da preservação do meio ambiente, e, consequentemente, 
é importante dar muito valor para esse ponto, como a preservação das nascentes de água, 
rios e lagos, estas devem ser observadas por todos, para que amanhã ou depois isso não 
venha a fazer falta para nossa humanidade. Desta forma, o objetivo deste estudo é 
examinar as informações trazidas por pesquisas nas propriedades rurais e saber, através 
destas, como estão em relação ao cumprimento da Lei 12.651/12, e se existe a 
possibilidade de utilização da Reserva Legal nas pequenas propriedades. 

Sabe-se que, na maioria das vezes, as normas, as Leis, enfim, os atos do Estado, 
não agradam alguma das partes, neste caso, os particulares proprietários das áreas rurais 
que, necessariamente, têm o dever de possuir a reserva legal, de acordo com as regras 
estabelecidas na Lei. Surge então uma frustação por parte dos particulares, pois não 
admitem ter parte de sua propriedade, seja ela adquirida de forma de herança ou pelo seu 
próprio trabalho e esforço, ficar na posse do Estado, sem receberem algo em troca, uma 
compensação por exemplo. Essas medidas, geram desacordo e insatisfação na categoria 
de produtores por todo o país, o Governo deveria estudar e criar métodos de incentivo para 
que estes produtores se tornassem mais predispostos a manutenção e preservação dos 
diversos biomas. 

   
4         CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  
Conforme proposto, este resumo trouxe uma visão mais ampla sobre o que vem a 

ser a Reserva Legal, qual o seu conceito, o motivo pela qual foi criada pelo Código Florestal 
Brasileiro, importando os seus meios de intervenção e a finalidade dessa limitação 
administrativa.  

De forma mais objetiva, busca-se a compreensão de toda a sociedade para que 
reconheçam tamanha importância que essa área de preservação e que por mais que os 
proprietários particulares não se agradem muito com essa limitação, deve-se sempre 
preservar o direito comum a todos, como por exemplo, a preservação do meio ambiente. 
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