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COMO APROVEITAR AS RESERVAS LEGAIS NAS 

PROPRIEDADES AGRÍCOLAS 
 

Ao contrário do que muitos produtores pensam, a adequação ambiental 

de suas propriedades, ao delimitar as áreas de cultivo e protegê-las, não impede, 

necessariamente, que haja produção nelas. Tal realidade aplica-se nas reservas 

legais, por exemplo.  

A reserva legal consiste em uma área localizada no interior de uma 

propriedade, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável 

dos recursos naturais do imóvel, auxiliando a conservação e a reabilitação dos 

processos ecológicos, promovendo também a conservação da biodiversidade, 

bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa.  

Sua dimensão é dependente da localização do imóvel. Caso esteja 

localizado na região da floresta amazônica, a RL (reserva legal) corresponde a 

cerca de 80% do total do imóvel; no Cerrado a RL representa 30%, nos campos 

gerais e nas demais localidades 20%. 

Nas áreas de reserva legal, assim como é explicitado em sua definição, 

pode ocorrer produção econômica ou utilização da terra, desde que seja 

sustentável. De acordo com Rodriguez (s.d.), algumas dessas atividades são 

garantidas pela lei 12.651/2012, sendo elas:  

• Manejo da regeneração para colheita de espécies florestais 

de alto valor agregado; 

• Pastagens enriquecidas com árvores (madeira, sombra, 

forragem) – Integração lavoura-pecuária; 

• Cercas vivas e quebra-ventos (madeira, frutos, proteção); 

• Sistemas Agro-Florestais - SAFs (madeira, frutos, sementes, 

óleos, fibras e forragem); 

• Pomares e quintais caseiros (SAFs de subsistência); 

• Árvores associadas com culturas anuais: 

- Árvores perenes fixadoras de Nitrogênio (podadas para 

produção de adubo verde e forragem animal) em faixas intercaladas 

com culturas anuais; 

- Árvores produtoras de madeira com cultivo inicial de culturas 

agrícolas anuais para redução do custo de implantação da floresta. 

Graças aos avanços das pesquisas na área ambiental, sabe-se que estes 

cultivos, além de gerar baixo impacto, ainda contribuem positivamente com a 



 
 

MAYARA MARQUES CANEIRO 
2017 

 

 

receita do produtor, sem contar com os benefícios ambientais que este garante, 

ao realizar a adequação correta de sua propriedade.  

Este cenário evidencia como é possível conciliar produção sustentável e 

desenvolvimento econômico, garantindo que a preservação da nossa fauna e 

flora aumente e que a riqueza natural e o desenvolvimento econômico 

permaneçam alinhados. 
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