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• ETEP’ S 

• Área de Preservação Permanente (APP) 

• BASE NORMATIVA: Lei nº 12.651/2012 e Lei nº 
12.727/2012 
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• As Áreas de Preservação Permanente (APP’ s), encontram 

seu conceito jurídico no art. 3°, inciso II, da Lei nº 
12.651/2012, sendo, a “área protegida, coberta ou não 
por vegetação nativa, com a função ambiental de 
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 
estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o 
fluxo gênico da fauna e da flora, proteger o solo e 
assegurar o bem estar das populações humanas”. 
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• Do seu conceito podemos extrair que tais áreas são de 

preservação permanente, mesmo que estejam sem a 
cobertura vegetal nativa. Outra informação importante é 
que, ao demarcar tais áreas, o legislador teve em mente a 
criação de áreas aptas à preservação dos recursos 
hídricos, do relevo, da biodiversidade; da proteção do solo 
e ainda visou à manutenção da sadia qualidade de vida 
das populações humanas.  Tais áreas protegidas podem 
incidir tanto sobre o patrimônio público como sobre o 
particular.  
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• As APP’s não necessitam ser averbadas na matrícula do 

imóvel.    

• Analisado o caput do art.4º, resta claro que as APP’s 
foram delimitadas pela Lei nº. 12.651/2012, tanto em 
áreas urbanas como em áreas rurais, diferentemente 
do tratamento conferido ao regime de Reserva Legal 
(RL), aplicado somente às áreas rurais .  
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• Exemplo: Determinado curso d’água natural, perene e 

intermitente, com 8 metros de largura, possui como área 
de preservação permanente suas faixas marginais com 30 
metros de largura. Ao ingressar na zona urbana do 
Município, esta área de preservação permanente não 
sofrerá alteração. 
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• Delimitação da Área de Preservação Permanente (APP) 

• art.4º ao art.6º  

 


