
DIREITO 

AMBIENTAL 

Prof.  Rodrigo Mesquita 

Código Florestal – Lei nº 12.651/12 

 

 

 

       

Área de Preservação Permanente – APP – Parte 5 
 



Área de Preservação Permanente - APP 

 

 

 

Áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente 
art.61-A ao art.65 
 
A Lei nº. 12.651/2012 autoriza, nas Áreas de Preservação 
Permanente (APP), a continuidade das atividades 
agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas 
rurais consolidadas. Estas áreas são as detidas pelos 
proprietários, posseiros e ocupantes de imóveis rurais 
com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 
2008, com edificações, benfeitorias ou atividades 
agrossilvipastoris.  
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• Em relação à recuperação das Áreas de Preservação 

Permanente, em área rural consolidada, a Lei nº. 
12.651/2012, e o Decreto nº 7.830/2012, obrigam o 
proprietário, possuidor ou ocupante a recompor, de 
forma parcial, a depender do tamanho do imóvel e/ou 
largura do curso d’ água, as áreas ao longo de cursos d’ 
águas naturais, ao redor de nascentes e olhos d’ água 
perenes, ao longo de lagoas e lagos naturais e, também, 
as que protejam as veredas. 
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QUADRO RESUMO I - ÁREAS CONSOLIDADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÂO PERMANENTE (área detida pelo imóvel até 22 de julho de 2008) 

Dispositivo legal (Lei 

nº 12.651/2012 e 

Decreto nº 7.830/2012) 

Tamanho do imóvel 

rural Tipo de APP LCD 

Obrigatoriedade de Recomposição das faixas 

marginais ou raio mínimo  

Art. 61-A, § 1°  e art.19, 

§ 1°  Até 1 MF Ao longo curso d' águas naturais  5 m  

Art. 61-A, § 2°  e art.19, 

§ 2° > 1 até 2 MF Ao longo curso d' águas naturais  8 m 

Art. 61-A, § 3°  e art.19, 

§ 3° > 2 até  4 MF Ao longo curso d' águas naturais  15 m  

Art. 61-A, § 4°e  art.19, § 

4°, I > 4 até  10 MF Ao longo curso d' águas naturais Até 10 m 20 m  

Art. 61-A, § 4°e  Art.19, § 

4°, II Demais casos Ao longo curso d' águas naturais 1/2 da LCD 30m --100m  

Art. 61-A, § 5° e art.19, § 

5° Indiferente Ao redor nascentes e olhos d' água perenes   15 m  

Art. 61-A, § 6°, I  e 

art.19, § 6º, I Até 1 MF No entorno de lagos e lagoas naturais   5 m  

Art. 61-A, § 6°, II e   

art.19, § 6°, II > 1 até 2 MF No entorno de lagos e lagoas naturais   8m  

 Art. 61-A, § 6°, III  e 

art.19, § 2°, III > 2 até  4 MF No entorno de lagos e lagoas naturais   15 m  

 Art. 61-A, § 6°, IV  e 

art.19, § 6°, IV > 4MF No entorno de lagos e lagoas naturais   30 m  

Art. 61-A, § 7°, I  e 

art.19, § 7°, I Até 4 MF Veredas   30 m  

 Art. 61-A, § 7°, II  e 

art.19, § 7°, II > 4MF Veredas   50 m  

Legenda - LCD largura do curso d' água/  MF- Módulo Fiscal  
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    Exemplo: Imaginem um imóvel rural com 1 módulo fiscal 
(unidade de medida), que tenha um curso d'água de 3 
metros de largura, cortando-o de ponta a ponta. A 
vegetação nativa deste curso d'água foi suprimida antes 
de 22 de julho de 2008. Pela sistemática apresentada no 
QUADRO RESUMO I, o proprietário terá a obrigação de 

recuperar uma faixa de 5 metros para cada lado do 
curso d'água, conforme o disposto no art. 61-A, § 1°  da 
Lei n° 12.651/2012  e no art.19, § 1°, do decreto 
nº7.830/2012. 
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    Exemplo 2: Imaginem um imóvel rural com 15 módulos 
fiscais, que possua uma nascente. A vegetação nativa da 
mesma foi suprimida antes de 22 de julho de 2008. Pela 
sistemática apresentada no QUADRO RESUMO I, o 
proprietário terá a obrigação de recuperar um raio 
mínimo de 15 metros, conforme o disposto no art. 61-A, 

§ 5°  da Lei n° 12.651/2012  e no art.19, § 5°, do decreto 
nº7.830/2012.  
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    Suponha que um dado imóvel rural na região da Amazônia 
Legal possua 2000 hectares, sendo que, deste 
quantitativo, 1000 hectares são situados em área de 
floresta, 500 hectares em área de cerrado e o restante em 
área de campos gerais. Referido imóvel possui ainda 
muitas nascentes e vários cursos d'água naturais perenes. 

Diante destas características e considerando o disposto da 
Lei nº 12.651/2012 e suas alterações e o que aprendemos 
até o momento, respondam: 

 

 

 



Área de Preservação Permanente - APP 

 

 

 

• Em relação as áreas de preservação permanente 
existentes no imóvel (nascentes e mata ciliar), qual o raio 
mínimo para a proteção das nascentes e olhos d'água 
perenes e, ainda, as metragens consideradas de 
preservação permanente aos longo dos cursos d'água, 
uma vez que os mesmos possuem as seguintes larguras: 

8 m, 27 m, 80 m. 
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• RESPOSTA: O raio mínimo ao redor das nascentes e olhos 
D'água perenes é 50 m, de acordo com o art. 4º, inciso 
IV, da Lei nº 12.651/2012. 

• As metragens para os cursos d'águas são, 
respectivamente, 30 m, 50 e 100m para cada lado, de 
acordo com o art. 4°, inciso I e alíneas “a”, “b” e “c”, da 
Lei nº 12.651/2012. 
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• Suponha que um imóvel rural possua 17 módulos fiscais, 
com algumas nascentes e olhos d'água perenes. A 
vegetação nativa ao redor das mesmas foram suprimidas, 
integralmente, depois de 22 de julho de 2008. Pela 
sistemática apresentada na Lei nº 12.651/12 e alterações, 
o proprietário terá a obrigação de recuperar a área ao 

redor das nascentes e olhos d' água perenes?  
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• RESPOSTA: Sim, o proprietário terá a obrigação de 
recuperar um raio mínimo de 50 metros, conforme o 
disposto no art. 61-A e art. 4º, inciso IV, da Lei n° 
12.651/2012.  

 

 

 

 


