
COMPENSAÇÃO DA RESERVA LEGAL 
 

Todo imóvel rural com área maior de quatro módulos fiscais – (cada 

município tem um tamanho) - precisa manter uma porção coberta por 

vegetação nativa a título de Reserva legal. 

 

Com exceção do Bioma Floresta Amazônica, para todos os demais ficou 

fixado que a reserva será de 20% da área do imóvel, podendo ser 

aproveitada e descontada a APP – Área de Preservação Permanente 

(margens de rios, lagos e nascentes; banhados, topo de morros com 

inclinação maior de 45º). 

 

A propriedade com Passivo Ambiental (reserva menor que 20%), 

segundo o Código Florestal, poderá ser regularizada por uma das 

seguintes formas:- 

 

Art. 66 :- 

I- Recompor a Reserva Legal (no caso de desmatamentos antigos) 

II- Permitir a regeneração natural da vegetação na área de Reserva 

Legal (possível para os desmatamentos recentes) 

III- Compensar a Reserva Legal 

 

§ 5º.- A compensação de que trata o inciso III do caput deverá ser 

precedida pela inscrição da propriedade no CAR e poderá ser feita 

mediante:- 

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. 

 

§ 6º.- As áreas a serem utilizadas para compensação na forma do § 5º. 

deverão:- 

I- Ser equivalentes em extensão à área da Reserva Legal a ser 

compensada; 



II- Estar localizadas no mesmo BIOMA da área de Reserva Legal a ser 

compensada; 

III- Se fora do Estado, estar localizadas em áreas identificadas como 

prioritárias pela União ou pelos Estados; 

 

Assim, em princípio, a COMPENSAÇÃO será possível por áreas localizadas 

no MESMO BIOMA e no MESMO ESTADO; sendo que a opção por 

área no MESMO BIOMA mas FORA do ESTADO, depende de autorização 

expressa e individualizada dos Governos Federal ou Estaduais; bastante 

complicada e difícil de ser conseguida; sendo que os Estados do Paraná e 

São Paulo já se manifestaram contrários à concessão de tais 

autorizações. 

 

O Estado do Paraná pertence quase totalmente ao BIOMA MATA 

ATLÂNTICA, assim, área de mata de qualquer região serve para 

COMPENSAR RESERVA LEGAL de propriedades localizadas em qualquer 

outra; e no Estado de São Paulo tem-se dois BIOMAS:- MATA 

ATLÂNTICA, no litoral e no oeste e noroeste; e o CERRADO, no centro, 

de norte a sul; e assim, terra do litoral serve para o oeste e noroeste, 

mas não serve para a região central. 

 

As áreas de mata ainda existentes e disponíveis à venda nos Estados do 

Paraná e São Paulo se localizam na região do litoral; mas em pouca 

quantidade, suficiente para suprir no máximo 20% das necessidades. Em 

sua maioria são Parques já devidamente regularizados. 

 

Com a regularização e implantação do CAR, a procura de área de mata 

começou, as negociações estão ocorrendo, a quantidade em oferta está 

diminuindo, e os preços estão subindo.  

 

Assim, quem se apressar vai encontrar área para comprar e poder utilizar 

do sistema de COMPENSAÇÃO, de menor custo e menos oneroso; e 

quem deixar para depois pode não encontrar, ou vai pagar valor maior, 

ou terá que reflorestar áreas produtivas e de alto valor; num 

procedimento bastante oneroso, para recuperar ou recompor a reserva 

na própria propriedade. 

 

Quanto às modalidades dos sistemas de compensação, tem-se o 

seguinte:- 

 

CRA – Cota de Reserva Ambiental e SERVIDÃO (arrendamento):- 



 

Os sistemas de CRA e SERVIDÃO, dificilmente vai estar disponível no 

mercado, sendo inviável, complicado e desaconselhado para ambas as 

partes, em se tratando de imóveis cedentes e a receber localizados em 

regiões distintas e distantes, de propriedade de pessoas desconhecidas e 

estranhas entre si.  

 

Ao instituir o CRA ou conceder a SERVIDÃO, o proprietário da mata vai 

ficar eternamente responsável pela área, seus filhos, seus netos e 

bisnetos, porquanto o contrato será perpétuo.  

 

Quanto ao comprador ou arrendatário, jamais poderá ser dono do que 

comprou ou arrendou, só tendo direito de uso e jamais do domínio da 

propriedade, não lhe competindo sequer cuidar daquilo que usa.  

 

Se o proprietário não cuidar corretamente da área e ocorrer alteração na 

vegetação, o responsável será o proprietário, mas os efeitos recairão 

sobre o comprador ou arrendatário, que nada poderá fazer por não lhe 

competir a obrigação. Simplesmente perderá o que comprou.  

 

Estarão eternamente vinculados um ao outro, não podendo ser previsto 

quando os problemas poderão surgir, se em vida dos contratantes ou 

quando as obrigações passarão de pais para filhos, netos, bisnetos, etc. 

 

Só há viabilidade quanto se tratar de imóveis vizinhos, limítrofes, entre 

conhecidos, parentes, etc., cuja porção a ser cedida faça parte de uma 

porção maior e um conjunto quase comum, possível de ser eternamente 

e perpetuamente zelada e administrada por ambos os contratantes, seus 

herdeiros e sucessores.   

 

DOAÇÃO ao poder público, e imóvel da mesma TITULARIDADE :- 

 

São os sistemas efetivamente viáveis e aconselhados, divergindo entre si 

pelos seguintes fatos:- a DOAÇÃO pode ocorrer quando a área a ser 

oferecida como reserva compensatória se localizar no interior de Unidade 

de Conservação do domínio público, pendente de regularização fundiária, 

e da mesma TITULARIDADE ocorre quando a área que está sendo 

oferecida se localizar fora de região de proteção ambiental – APA e 

PARQUE NACIONAL. 

 



Havendo Passivo Ambiental na propriedade, o proprietário poderá buscar 

a quantidade de área de mata que necessita para oferecer como reserva 

compensatória, e se não demorar para tomar a decisão, poderá encontrar 

dois tipos de áreas:-  

 

a- Localizadas no interior de Unidade de Conservação pendentes 

de regularização fundiária – APAs e PARQUES criados pelos 

Governos, mas não indenizados os proprietários. O interessado 

compra a porção que necessita; indica no CAR como reserva 

compensatória de seu outro imóvel; e quando for participar do PRA – 

Programa de Regularização Ambiental, promove a DOAÇÃO da área ao 

Governo que instituiu a Unidade de Conservação – APA ou PARQUE, 

recebendo um Certificado da Doação; não tendo mais que se 

preocupar com o zelo da área. Qualquer coisa que aconteça, passa a 

ser problema do Governo. E o Governo se beneficia por ficar 

desobrigado a indenizar a área que desapropriou para criação da 

Unidade de Conservação.  

 

b- Localizada em qualquer outra região ou local não protegida 

ou não incluída em Unidade de Conservação. Normalmente tem 

valor mais alto, por ser possível ser destinada à exploração 

econômica, com o inconveniente de não permitir a DOAÇÃO ao Poder 

Público, cumprindo ao proprietário cuidar e zelar da área e a 

manutenção da vegetação nativa, respondendo por qualquer dano ou 

alteração mesmo que causado por terceiros, tanto civil como 

criminalmente. 

 

QUESTÃO das ÁREAS de simples POSSE e de ILHAS:- 

  

A simples POSSE é caracterizada pela ocupação da terra por pessoas sem 

o título de propriedade, para fins de exploração em atividade econômica; 

assim como se dá com a concessão relativo às áreas em ILHAS. 

 

A POSSE ou sua manutenção, como a concessão de áreas em ILHAS, 

somente é ou permanece válida durante a ocupação, acompanhada das 

práticas de exploração; e pela extensão da área que está sendo ocupada 

e explorada, respeitadas as questões ambientais.  

 

É questionável a validade de SIMPLES POSSE de grandes extensões de 

áreas em MATA, sem exploração, por contrariar o sistema e normas 



reguladoras da questão; assim como a concessão de grandes áreas em 

ILHAS. 

  

Assim, adquirir uma área de SIMPLES POSSE ou a subrogação de 

concessão de uma área em ILHA para destiná-la como reserva 

compensatória, poderá advir problemas futuros pelos seguintes fatos:- 

 

a- Vai haver necessidade de permanente zelo e cuidados na manutenção 

da posse; e continuidade da exploração econômica que era 

desenvolvida; 

b- Se descuidar ou deixar de manter a ocupação e exploração, a posse 

pode ser invadida por outra pessoa; que passará a ser o novo e 

verdadeiro DONO da POSSE; por ser aquele que a ocupa e a explora; 

c- Se for mantida a exploração do imóvel, não se presta como reserva 

compensatória, por não se caracterizar como área de vegetação nativa 

preservada; 

d- Se a ILHA estiver constituída como PARQUE NACIONAL, já é de 

propriedade do Governo, e não tem como fazer DOAÇÃO, por não 

estar pendente de regularização fundiária. A ocupação existente foi 

por simples concessão, com prazo determinado; e não tem como 

DOAR ao Governo aquilo que já é dele.  

 

CONCLUSÕES:- 
 

Quem pretender utilizar do sistema de COMPENSAÇÃO, deve se 

apressar em tomar a decisão e adquirir a porção de MATA que necessita. 

Porque quem deixar para depois, pode não encontrar ou 

pagar mais caro, correndo o risco de ter que reflorestar áreas 

produtivas e de alto valor, num procedimento bastante oneroso.  

As áreas em mata existentes são poucas e insuficientes, 

como se vê nos mapas abaixo. 

O proprietário de imóvel com passivo ambiental, ao fazer o CAR 

deverá indicar como pretende regularizar a RESERVA LEGAL. Se for por 

recomposição, tudo bem, pode fazer o Cadastro de imediato. 

Mas se pretender usar do sistema de COMPENSAÇÃO, antes 

de fazer o CAR de sua propriedade deverá adquirir ou possuir a 

área que será utilizada, devidamente regularizada e cadastrada 

no CAR, para indicação do número deste, naquele.  

Se fizer antes, vai atrapalhar o sistema, impedindo a opção. 



Não deixe para depois. Resolva-se enquanto existe área de 

mata à venda. Depois, só plantando árvores para recomposição 

da RESERVA no próprio imóvel. 

 

         Mapa dos Biomas Brasileiros   

 

 

       Mapa das Matas do Paraná           
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Mapa das Matas de São Paulo 

        
 

 

 

 

 

 
 

 


