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• As áreas protegidas pelo inciso I, do art. 4°, são aquelas 

que margeiam os cursos de água, sendo também 
denominadas de mata ciliar. Possuem importantes 
funções ambientais, a saber: preservar os cursos d’ água 
do assoreamento; evitar contaminação por defensivos 
agrícolas; proteger o solo da erosão. 
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• As faixas de preservação permanente são delimitadas a 

partir da borda da calha do leito regular dos cursos d 
‘água naturais, seja perene ou intermitente, excluídos 
os efêmeros, e pode possuir largura variando de 30 m a 
500 m. O leito regular do curso d’ água é aquele referente 
à calha por onde escorre regularmente as águas do curso 

d’ água durante o ano.   
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• Os chefes do executivo (Presidente da República, 

Governadores e Prefeitos) podem declarar, ainda, como de 
interesse social, espaços de seu território cobertos com 
florestas ou outras formas de vegetação, criando, desta 
forma, ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) 
POR INTERESSE SOCIAL, com o objetivo de atender a 
uma ou mais finalidades previstas nos incisos I/IX, do 
art.6º, que reproduzimos, em sua literalidade, abaixo: 
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• Art. 6o  Consideram-se, ainda, de preservação 
permanente, quando declaradas de interesse social por 
ato do Chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas com 
florestas ou outras formas de vegetação destinadas a uma 
ou mais das seguintes finalidades: 

• I - conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e 
deslizamentos de terra e de rocha; 

• II - proteger as restingas ou veredas; 

• III - proteger várzeas; 
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• IV - abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados 

de extinção; 

• V - proteger sítios de excepcional beleza ou de valor 
científico, cultural ou histórico; 

• VI - formar faixas de proteção ao longo de rodovias e 
ferrovias; 
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• VII - assegurar condições de bem-estar público;  

• VIII - auxiliar a defesa do território nacional, a critério das 
autoridades militares. 

• IX - proteger áreas úmidas, especialmente as de 
importância internacional. (Incluído pela Lei nº 12.727, de 
2012).” 
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