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A PCH Santa Laura foi implantada no rio 

Chapecozinho, no município de Faxinal dos 

Guedes/SC, e possui 15 MW de potência 

instalada. Diversas atividades ambientais 

são desenvolvidas pelo Empreendedor com 

vistas à preservação do meio ambiente, 

estruturadas em Programas Ambientais. 

Um destes Programas é o de Proteção das 

Margens do Reservatório, na qual uma de 

suas atividades desenvolvidas é o 

monitoramento da Área de Preservação 

Permanente (APP) do reservatório com 

vistas a preservá-la da degradação e usos 

e ocupação indevidos. 

ÁREAS DE PRESEVAÇÃO PERMANENTE - APPs 

 
 

 

 

 

Fonte: ABG Engenharia e Meio Ambiente 
(2017). 

As APPs são áreas protegidas e definidas 

no Código Florestal Brasileiro devido a sua 

importância para a manutenção da 

qualidade das águas, do solo e da 

estabilidade das encostas. A retirada da 

vegetação dessas áreas para a utilização 

com lavoura, pastagens, áreas de lazer,  

construções de benfeitorias, além de ser 

proibida por lei, é prejudicial ao 

ecossistema, pois favorece a 

degradação  do  solo  e  da  

água, bem como de importantes 

espécies de plantas e animais 

para a região.  

Fonte: ABG Engenharia e Meio Ambiente 
(2017). 
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Os limites da APP devem ser observados. O não cumprimento da legislação 
poderá enquadrar o infrator em dispositivos legais pelas autoridades 
competentes. 2 
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ÁREAS DE PRESEVAÇÃO PERMANENTE - APPs 

De acordo com a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, Art. 3º, Parágrafo II, as 

Áreas de Preservação Permanentes (APPs) são as áreas protegidas, 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 de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 

humanas. 

Conforme Art. 4º da mesma Lei, considera-se APPs, as faixas marginais de 

qualquer curso d’água natural perene e intermitente, desde a borda da calha do 

leito regular, em largura mínima de: 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros 

de largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) 

a 50 (cinquenta) metros de largura; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 

(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 

(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura 

superior a 600 (seiscentos) metros. 


