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Resumo 

INTRODUÇÃO: As APPs são “área protegida, que esteja coberta ou não por vegetação nativa, 

tendo como função ambiental a preservação dos recursos hídricos, paisagem, estabilidade 

geológica, biodiversidade, fauna e flora”. OBJETIVO: Analisar por meio de uma revisão de 

literatura a importância das APPs na preservação do solo e recurso hídrico e ecossistema no 

Brasil. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de literatura, onde se utilizou produções 

publicadas nas bases de dados da Scielo e Periódico Ciência Florestal. DISCUSSÃO: Relação 

das APPs e a formação de corredores ecológicos. CONCLUSÃO: As APPs proporcionam 

melhorar a qualidade da água, preservar a fauna e flora local, favorecer a procriação de espécies, 

interferindo positivamente nas populações localizadas próximas a área. 
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Abstract 

INTRODUCTION: APPs are "protected area, whether or not covered by native vegetation, 

having as environmental function the preservation of water resources, landscape, geological 

stability, biodiversity, fauna and flora". OBJECTIVE: To analyze, through a literature review, 

the importance of PPAs in soil conservation and water resource and ecosystem in Brazil. 

METHODOLOGY: This is a literature review, where we used productions published in the 

databases of Scielo and Periódico Ciência Florestal. DISCUSSION: Relation of PPAs and the 

formation of ecological corridors. CONCLUSION: PPAs improve water quality, preserve 

local fauna and flora, favor the breeding of species, and positively interfere with populations 

located near the area. 
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INTRODUÇÃO 

Na década de 30 foi instituído o primeiro código florestal brasileiro, devido à 

preocupação com a conservação das florestas brasileiras. A partir de então surgiu a necessidade 

de mudanças e atualização, resultando no Código florestal de 1965, instituído pela Lei Federal 

nº 4.771, que teve importantes modificações em 89 e uma reforma profunda em 2001. Este 

código foi revogado recentemente pela Lei Federal nº 12.651, na qual dispõe sobre a proteção 

da vegetação nativa (CASTRO, MAY, GARCIAS, 2018) 

As consequências decorrente da  degradação do solo, da poluição das águas, entre outros 

tipos de danos ambientais, juntamente com, o aumento da consciência na população da 

importância e de sua dependência do meio ambiente, em relação aos recursos naturais, além de 

estra diretamente relacionada à qualidade de vida, levaram, a uma nova revisão, criação e 

ampliação de uma legislação disciplinadora do uso do ambiente (NUNES et al, 2015). 

A legislação ambiental é considerada como um importante instrumento jurídico para 

garantir a prevenção de alterações ambientais e administração de pessoas e estados, a fim da 

adoção de práticas ambientalmente mais sustentáveis. A Lei Federal n. 12.651 afirma que as 

áreas de reserva legal (RL) apresentam a função de assegurar o uso econômico de modo 

sustentável dos recursos naturais de áreas rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos 

processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, assim como o abrigo e a 

proteção de fauna silvestre e da flora nativa (FEISTAUER et al, 2017). 

O Código Florestal Brasileiro (BRASIL, 2012), deixa claro que as Áreas de Preservação 

Permanentes (APPs) são de suma importância na preservação da vegetação de determinadas 

áreas, com o intuito de favorecer a inalteração do uso da solo, isto possibilitado a área que esteja 

coberto pela vegetação original (EUGENIO et al, 2017). 

O conceito de APP surgiu com a Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, do Novo 

Código Florestal. Trazendo como definição de APP: “área protegida nos termos dos artigos 2º 

e 3º desta Lei, que esteja coberta ou não por vegetação nativa, tendo como função ambiental a 

preservação dos recursos hídricos, paisagem, estabilidade geológica, biodiversidade, fauna e 

flora, objetivando assim a proteção do solo e afim de garantir o bem-estar da humanidade” 

(GUIAR, AMARO, ARAÚJO, 2019). 

As Áreas de Preservação Permanente (APPs) foram determinadas pelo Código Florestal 

Lei 12.651 de 25 de maio de 2012, sendo voltada para áreas com redes hidrográficas, nascentes, 



 
 
 
 

 
 

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

corpos d´água e para áreas com declividades superiores a 45º, objetivando dessa forma a 

manutenção da qualidade da água e do curso d’água decorrente das APPs (SANTOS et al 2018). 

Com o passar do tempo as mudanças em uma bacia hidrográfica é um fato incontrolável, 

e estas pode ocorrer decorrente a dois fatores, sendo eles de ordem natural ou antrópica. A de 

maneira natural está relacionada a degradação do ambiente, já a de maneira antrópica é 

decorrente das ações do ser humano, sendo que estas mudanças interferem de forma direta ou 

indireta no funcionamento da bacia (SANTOS et al, 2018). 

As alterações antrópicas em áreas que antes constituía-se de vegetação natural que 

possuíam grande capacidade de infiltração de água, encontra-se impermeáveis por estarem 

ocupadas por áreas urbanas ou cultivos agrícolas intensivos, além de apresentarem sinais de 

erosão acelerada, mostrando a má utilização dos solos (SANTOS et al, 2018). 

Decorrente dessas alterações dessas áreas denominada de zona ripária, surge a 

necessidade de criar as APPs, afim garantir a produção de água nessas áreas sensíveis, pois as 

APPs devem estar de acordo com a legislação ambiental brasileira. A recuperação da zona 

ripária faz parte dos fatores que, em conjunto com outras práticas conservacionistas, compõem 

o manejo adequado das bacias hidrográficas, objetivando a garantia da quantidade e qualidade 

da água e a biodiversidade (SANTOS et al, 2018). 

 

OBJETIVOS 

Analisar por meio de uma revisão de literatura a importância das APPs na preservação 

do solo e recurso hídrico e ecossistema no Brasil. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão de literatura, com natureza exploratória, realizada no mês de 

Maio onde se utilizou produções publicadas nas bases de dados da Scielo e no Periódico Ciência 

Florestal relacionando as categorias de artigos na íntegra e parcial, utilizando como palavras 

chaves para a pesquisa Áreas de Preservação Permanentes, Código Ambiental, Proteção 

Ambiental. Foram empregados como critérios de inclusão publicações em português de acesso 

gratuito, publicados no período de 2014 a 2019 que abordassem sobre Áreas de Preservação 

Permanentes e preservação do meio ambiente. Foram utilizados como critérios de exclusão 

artigos que não abordassem sobre o tema, artigos duplicados e resumos simples. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Feistauer et al (2017) relata que em relação a propriedades rurais o maior número de 

implementações de APPs estão localizadas nas margens de córregos, nascentes e topos de 

morros. Os limites dessas áreas estão determinados pelo novo Código Florestal, variando em 

função da largura dos rios e, no caso de recuperação de áreas degradadas, em função do tamanho 

da propriedade rural. 

Segundo Eugenio et al (2017) as áreas para implantação das APPs são: faixa marginal 

dos cursos d’água, entorno dos lagos e lagoas, o entorno dos reservatórios d’água artificiais, o 

entorno das nascentes, as encostas com declividades acima de 45 graus, os manguezais, os topos 

de morros e montanhas (terço superior) e as áreas com altitudes superiores a 1.800 metros, todo 

isso baseando nos critérios estabelecidos pela Lei nº 12.651, a qual dispõe sobre parâmetros, 

definições e limites das APPs. 

As APPs ao longo da faixa marginal dos cursos d’água são implementadas com o 

objetivo de garantir a estabilização das margens, sendo importante no controle da erosão do 

solo e da qualidade da água, dessa forma evitando a condução de maneira direta de sedimentos, 

nutrientes e produtos químicos provenientes das áreas mais altas do terreno, para o ambiente 

aquático, estes que alteram qualidade da água, além de diminuem a vida útil dos reservatórios 

(EUGENIO et al, 2017). 

 O manguezal é uma área muito importante pois ele é favorável ao desenvolvimento de 

diversas espécies da fauna, incluindo espécies residentes, semirresidentes e visitantes, dessa 

forma atuando diretamente no equilíbrio ecológico. Esta área é utilizada também como refúgio, 

reprodução e desenvolvimento dos filhotes de espécies marinhas até a idade juvenil, quando 

migram para o mar, retornando na fase adulta em épocas de reprodução, sendo esse ecossistema 

considerado o berçário do mar (EUGENIO et al, 2017). 

Para os agricultores e técnicos, as áreas de APPs se apresentam essencialmente 

preservacionista, já que não são vistas como áreas para serem utilizadas de forma produtiva. 

Desta forma há a necessidade de propostas de modelos agrícolas e do uso da terra objetivando 

a sustentabilidade do agroecossistema e que estejam em acordo com a legislação ambiental, no 

sentido de reconciliar agricultura e questões ambientais (FEISTAUER et al, 2017). 

Castro, May e Garcias (2018) discorrem sobre a importância da inclusão das zonas 

urbanas, já que as cidades brasileiras se formaram, em sua maioria, ignorando as APPs, 

deixando de lado a proteção dos rios nas construções urbanas. Isso decorreu devido ao embate 
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à aplicação ou não do código florestal no ambiente urbano em 1995. Essa indecisão quanto à 

aplicação acarretou a ocupação generalizada das APPs urbanas.  

Nunes et al (2015), relata sobre o desmatamento para fins agropecuários causa remoção 

das áreas de florestas nativas, devido ao ambientes apresentar alta diversidade biológica de 

espécies e pela sua função natural como protetora dos recursos hídricos, resulta em impactos 

ambientais dentre eles, evidenciam-se a redução da biodiversidade, o distúrbio do regime 

hidrológico das bacias hidrográficas, as alterações climáticas, a degradação dos recursos 

naturais, acarretando em um depreciação da qualidade de vida da população. 

Campagnolo et al (2017) retrata que há uma conexão natural entre as APPs e a formação 

de corredores ecológicos, que constituem um meio eficiente que diminuem os prejuízos 

causados pela fragmentação do habitat para fauna e flora.  Também afirma que há uma 

necessidade de se eliminar a fragmentação da paisagem para a manutenção do fluxo gênico 

entre espécies.  

A má organização ou má utilização do solo adjacentes a ambientes aquáticos pode 

resultar em problemas como, alagamentos em áreas densamente ocupadas, poluição do ar, do 

solo e das águas, perda de diversidade biológica, habitações em áreas de risco, interferindo na 

qualidade de vida da população além de alterar o ambiente (FARIA, PERTILLE, MIRANDA, 

2019). 

O planejamento ambiental é de suma importância e tem como objetivo organizar uma 

área específica buscando o melhor desempenho em relação à sua vocação natural. Este pode ser 

realizado pela organização dos espaços em bacias hidrográficas, unidades territoriais para 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos (FARIA, PERTILLE, MIRANDA, 

2019). 

A implementação de planejamento pode ser relacionada a áreas de APPs, desenvolvidas 

para evitar o uso inadequado da terra e sua degradação. São necessários estudos detalhados 

nessas áreas, para que haja maior conhecimento destas, e então se extrapolar resultados para 

maiores extensões de terra com características semelhantes (FARIA, PERTILLE, MIRANDA, 

2019). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As áreas de APPs são consideradas essenciais pois, com sua implementação há a 

garantia de preservação ao entorno de áreas de ambientes aquáticos, evitando a destruição do 
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solo, fauna e flora da área. Estas apresentam resultados positivos quando a área usada para a 

implementação da mesma é estudada de forma minuciosa, a fim de possibilitar o maior 

desempenho da área. 

 Com a aplicação das APPs ao entorno das áreas corretas, favorece a minimização das 

alterações ambientais decorrentes do tempo, além de melhorar a qualidade da água, preservar a 

fauna e flora local, favorecer a procriação de espécies, interferindo positivamente nas 

populações localizadas próximas a área, principalmente no quesito qualidade de vida. Tornando 

necessária essas áreas em ambiente urbano. 

 Há a necessidade do desenvolvimento de propostas de modelos agrícolas e do uso da 

terra objetivando a sustentabilidade do agroecossistema, porém que estejam em acordo com a 

legislação ambiental, no sentido conciliar agricultura e preservação ambiental. 
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