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• Regime de proteção das Áreas de Preservação 
Permanente 

• Art.7º ao 9º 
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• O acesso à floresta de preservação permanente é 
permitido apenas a pessoas e animais para obtenção de 
água?  

• Art. 9o  É permitido o acesso de pessoas e animais às 
Áreas de Preservação Permanente para obtenção de água 
e para realização de atividades de baixo impacto 
ambiental. 
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• Não. O acesso também é permitido para a realização de 
atividades de baixo impacto ambiental, consoante o art. 
9°, da Lei nº 12.651/2012. 
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Obrigação propter rem 

•Art. 2º  As florestas existentes no território nacional e as 
demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de 
utilidade às terras que revestem, são bens de interesse 
comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os 
direitos de propriedade com as limitações que a legislação 
em geral e especialmente esta Lei estabelecem. 
•§ 2º  As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e 
são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso 
de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. 
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Art. 7º  A vegetação situada em Área de Preservação 
Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, 
possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou 
jurídica, de direito público ou privado. 
§ 1º  Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em 
Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, 
possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a 
promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos 
autorizados previstos nesta Lei. 
§ 2º  A obrigação prevista no § 1º tem natureza real e é 
transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio 
ou posse do imóvel rural. 
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    Desta forma, a manutenção deste ambiente 

especialmente protegido é um ônus a ser suportado por 
aqueles que mantenham uma propriedade, posse ou 
ocupem uma área rural ou urbana, quando existir 
recursos ambientais que necessitam ser protegidos, tais 
como um curso d’ água ou uma nascente.  
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    Se ocorrer supressão de vegetação localizada em APP, os 

agentes descritos acima estão obrigados a promover a 
recomposição da área, ressalvados os usos autorizados 
pela Lei 12.651/2012. Em outras palavras, trata-se de 
uma obrigação propter rem , que está implícita na posse 
ou uso do imóvel em que as APP’s são encontradas.   
São obrigações que acompanham a coisa, 
transmitindo-se ao seu sucessor, em qualquer 
modalidade de sucessão. 
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• A regra é pela impossibilidade de intervenção e 

supressão de vegetação em APP, que se rompe em casos 
de utilidade pública, interesse social ou de atividades de 
baixo impacto ambiental, que deverão ser devidamente 
autorizados pelo órgão ambiental competente.  
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• Se a vegetação nativa, em Área de Preservação 

Permanente (APP), for protetora de nascentes, dunas e 
restingas, a sua supressão somente será autorizada em 
casos de utilidade pública e se for protetora de restingas, 
com a função ecológica de estabilizar mangues e também 
no caso de manguezais, em toda sua extensão, a 
autorização para a intervenção ou a supressão de 
vegetação nativa em caráter excepcional, somente será 
permitida nos locais onde a função ecológica do 
manguezal estiver comprometida, para execução de obras 

habitacionais e de urbanização (...)  
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• (...) inseridas em projetos de regularização fundiária de 

interesse social, em áreas urbanas consolidadas ocupadas 
por população de baixa renda. 

 


