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APP a recuperar na propriedade demarcada Rios Nascentes
Reserva Legal a ser averbada Delimitação APP

O que é Reserva Legal?

A Reserva Legal é uma área localizada no interior da propriedade ou posse 
rural, que deve ser mantida com a sua cobertura vegetal nativa, para servir 
de abrigo e proteção da fauna e flora nativas, à conservação da biodiversi-
dade, à reabilitação dos processos ecológicos, a manutenção da qualidade 
da água e também para viabilizar o uso sustentável dos recursos naturais. 
A área de Reserva Legal varia conforme a região do País. Na região da Mata 
Atlântica, onde o Alto Vale do Itajaí está inserido, o percentual é de 20% de 
cada propriedade ou posse rural.

O que são Áreas de Preservação Permanente (APPs)?

São áreas de grande importância ambiental e ao mesmo tempo áreas 
frágeis que se destruídas, prejudicam o bem estar da população e se 
ocupadas, colocam em risco os ocupantes. As APPs têm a função ambiental 
de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar 
o bem estar das populações humanas. As principais APPs são as áreas no 
entorno de nascentes, margens de rios e riachos, encostas com mais de 45 
graus de declividade, topos de morro e bordas de tabuleiro.

A AMAVI e as 28 Prefeituras do Alto Vale do Itajaí vão 
ajudar os agricultores e demais proprietários rurais da 
região a fazer a adequação ambiental de seus imóveis. 
Será prestado apoio aos proprietários na elaboração 
dos mapas e demais documentos necessários à aver-
bação da Reserva Legal e também informações e 
orientações sobre como conservar ou recuperar a 
Reserva Legal e as Áreas de Preservação Permanente.

Adequação ambiental 
da Propriedade Rural

Fazer a adequação ambiental da sua propriedade 
significa deixá-la “legal”. Legal porque respeita a 
legislação ambiental e ao mesmo tempo é produtiva 
e agradável para morar e viver.

Maiores Informações
Amavi
Fone: (47) 3531 4242
Email: amavi@amavi.org.br
Apremavi
Fones: (47) 3535 0119 
Email: viveiro@apremavi.org.br
Prefeituras: procure a secretaria de agricultura do seu município

Saiba mais
www.amavi.org.br/reservalegal
www.apremavi.org.br
www.mma.gov.br
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