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RESUMO 

O acelerado desenvolvimento e a consequente ocupação desordenada ocasionaram 

a expansão de habitações irregulares ao longo dos corpos hídricos, considerados 

áreas de preservação permanente. Isto contribuiu para problemas socioambientais, 

tais como enchentes e deslizamentos de terra, como observado no desastre da 

região serrana do Rio Janeiro, no ano de 2011. As margens de rios, lagos e lagoas, 

no estado do Rio de Janeiro, são abordadas como faixas marginais de proteção, 

necessários à proteção, defesa, e conservação dos cursos hídricos. Atualmente as 

faixas marginais de proteção são demarcadas pelo Instituto Estadual do Meio 

Ambiente, através de processos administrativos, que usam como base legal o 

Código Florestal 12.651/2012 e o Decreto Estadual 42.456/2010. O presente 

trabalho buscou analisar as legislações pertinentes e as metodologias de 

demarcação empregadas pelo Instituto Estadual do Ambiente antes e depois de 

2011, considerando como estudo de caso trechos do rio Piabanha, localizado no 

município de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. 

 

Palavras-chaves: FMP; INEA; Código Florestal; Decreto 42.356/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Water bodies are permanent preservation areas. The accelerated development and 

consequent disordered occupation of cities along water bodies led to the expansion 

of irregular housing in their banks, contributing to many socio-environmental 

problems, such as floods and landslides, as observed in the Mountain Region of the 

Rio Janeiro State disaster in 2011. In Rio de Janeiro State, riverbanks, lakes, and 

lagoons are protected zones known as Marginal Protection Banks. The Marginal 

Protection Banks are zones of protection, defense, and conservation of 

watercourses, currently demarcated by the Rio de Janeiro State Instituto Estadual do 

Ambiente, which administrative processes are based on the Forest Code 12.65/2012 

and Decree 42.456/10. The present work aims to analyze the legislation regarding 

the FMP zones and its demarcation methodologies used by INEA before and after 

2011, considering as a case study Piabanha River, in Petrópolis, Rio de Janeiro 

State. 

Keywords: FMP; INEA; Forest Code; Decree 42.456/10. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O desenvolvimento das cidades brasileiras aumentou significativamente 

devido à busca pela qualidade de vida, mas isto não foi acompanhado pelo poder 

público, que não definiu as áreas passíveis de ocupação, gerando problemas 

socioambientais (MIRANDA, 2013). Segundo Araújo (2002), devido à facilidade de 

acesso a serviços básicos como abastecimento de água potável e eliminação de 

efluentes, as cidades surgem e se desenvolvem a partir dos rios.  

 A ocupação no entorno dos corpos hídricos, junto com a falta de 

planejamento estrutural, tem como resultado a supressão da vegetação ripária e a 

modificação dos cursos d’água (ROSÁRIO et al, 2015). Além disso, de acordo com 

Tucci (2003, p.26), “o desenvolvimento urbano pode também produzir obstruções 

ao escoamento, como aterros e pontes, drenagens inadequadas e obstruções ao 

escoamento junto a condutos, e assoreamento”.  

 Este cenário é agravado pelas alterações antrópicas sendo, portanto, 

essencial, estudos para demostrar que a apropriação das margens de rios, lagos 

etc. representam riscos ao meio ambiente e à população (OLIVEIRA, 2015). Como 

exemplo, em casos de chuvas intensas, nas áreas indevidamente ocupadas, 

ocorrem inundações e deslizamentos, como foi o caso do desastre natural que 

ocorreu na região serrana do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2011 (JUNIOR, 

2010). 

 Com o objetivo de gerenciar e diminuir as intervenções sobre os corpos 

hídricos, o Código Florestal define o entorno dos rios como de preservação 

permanente (BRASIL, 1965). 

 Já o estado do Rio de Janeiro define, para proteção de rios e lagos e lagoas, 

a Faixa Marginal de Proteção (FMP) (ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 1979). 

Atualmente, as FMPs são demarcadas pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente 

(INEA) caso a caso, por meio de processos administrativos e metodologia 

específica, o qual usa como base legal as larguras mínimas da Lei nº 12.651/2012 e 

do Decreto Estadual nº 42.356/2010 (MELLO, 2016). 

 Com base no exposto, o presente estudo buscou apresentar os dispositivos 

legais e a metodologia utilizada para demarcação da FMP pelo INEA a fim de 

comprovar sua eficiência e relevância, considerando para tal o estudo de caso de 

trechos do Rio Piabanha, localizado em Petrópolis, RJ. 
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2. OBJETIVO 

 O presente trabalho tem por objetivo apresentar a metodologia de 

demarcação das FMPs de acordo com o INEA, considerando as legislações 

pertinentes, apresentando suas diferenças e compatibilidades. Para tanto, será 

adotado como estudo de caso o rio Piabanha. 

3. JUSTIFICATIVA 

 As tragédias no Brasil, em sua maioria, ocorrem devido a eventos de chuvas 

intensas, que provocam enchentes e deslizamentos de terra, intensificadas pela 

ocupação urbana (COPPETEC, 2014). De acordo com o Banco Mundial (2012), em 

janeiro de 2011, a região serrana do Rio de Janeiro sofreu um desastre que 

culminou em 900 mortes e afetou mais de 300 mil pessoas (Figura 1). 

Figura 1: Município de Areal. 

 
Fonte: Jornal Globo - G1 (2011). 

 Segundo Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro - 

DRM-RJ, os fatores de uso e ocupação do solo, chuvas e erosão, foram os que 

contribuíram para sua magnitude (DRM-RJ, 2011). Silva e Britto (2015, p.2) reforçam 

que o avanço populacional e as habitações irregulares agravaram os efeitos das 

tragédias naturais da localidade. E ainda ressaltam, “a presença de imóveis em 

áreas de margens de rios em desacordo com a legislação que trata da proteção dos 
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cursos d’água é notória nos municípios da região”. O que se torna evidente na figura 

acima, onde há casas ao redor do rio e estas foram destruídas após o evento.  

 Isto comprova a importância das FMPs, que visam garantir a integridade das 

margens dos rios e sua proteção. Cabe ressaltar que a região serrana concentra a 

maior quantidade de pedidos de demarcação de FMP, justificada pela frequente 

ocorrência de eventos que causam perdas materiais e humanas (ROSÁRIO et al, 

2015). Portanto, faz-se necessário aprender sobre essa demarcação, as funções 

das FMPs e sua aplicabilidade. 

4. CONCEITUAÇÃO DE FAIXA MARGINAL DE PROTEÇÃO 

 Segundo a Portaria da extinta Superintendência Estadual de Rios e Lagoas - 

SERLA (atual Instituto Estadual do Ambiente - INEA), o Decreto Estadual 2.330/79 

foi o primeiro a mencionar, em seu art. 6°, o termo Faixa Marginal de Proteção, mas 

não teve a definição propriamente dita, pois se tratava de regularização de infrações: 

São instrumentos de controle do Sistema de Proteção dos Lagos e Cursos 
d’água, e de iniciativa da SERLA, o Projeto de Alinhamento de Rio (PAR), o 
Projeto de Alinhamento de Orla e de Lago (PAL), a Faixa Marginal de 
Proteção (FMP) e a Licença para Extração de Areia (LA) (grifei) 

 A Lei Estadual 650/83 que dispõe sobre a Política de Defesa e Proteção das 

Bacias Fluviais e Lacustres do Rio de Janeiro, corroborou com o decreto acima em 

seu art. 3º, parágrafo único, pois instituiu que a demarcação da FMP fosse uma 

atribuição da SERLA (JUNIOR, 2013). 

 Posteriormente foi aprovada a Lei Estadual 1.130/1987 que conceituou 

legalmente as FMPs: 

Parágrafo único - As faixas marginais de proteção de rios, lagos, lagoas 
e reservatórios d'água previstas neste artigo, são as faixas de terra 
necessárias à proteção, à defesa, à conservação e operação de sistemas 
fluviais e lacustres, determinadas em projeção horizontal e considerados 
os níveis máximos de água (NMA), de acordo com as determinações dos 
órgãos Federais e Estaduais competentes. 

 De acordo com o INEA (2010), as FMPs são áreas essenciais para qualidade 

ambiental e garantia da biodiversidade, e incluem a mata ciliar que é a vegetação 

das margens dos corpos hídricos (lagos, rios, várzeas), cujas funções são garantir o 

habitat e alimento para fauna, além de funcionarem como corredores biológicos e 

preservar a qualidade da água. Como exemplo a figura 2 que mostra dois rios, um 

com as margens preservadas e outro não: 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/12548736/art-9-1-da-lei-1130-87-rio-de-janeiro
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Figura 2: Rio sem margem ocupada x Rio com margem ocupada. 

 
Fonte: INEA (2017). 

 A mata ciliar é importante, pois, segundo Oliveira (2015), as florestas 

garantem o abastecimento das águas nos mananciais durante todo o ano, em 

especial nos períodos de chuvas intensas ou estiagem, evitando enxurradas e secas 

prolongadas. Então, quando esta cobertura vegetal é removida, os benefícios 

ganhos com elas, são perdidos. Junior (2013) acrescenta que, com a intensificação 

da ocupação das bacias hidrográficas, o equilíbrio entre demanda e disponibilidade 

hídrica fica árduo, resultando na carência de recursos hídricos e alteração do 

regime, além de riscos à população que vive nessas áreas próximas aos cursos 

hídricos. 

 De acordo com Ministério do Meio Ambiente – MMA, pequenos riachos, 

especialmente aqueles ausentes da defesa da vegetação ciliar protetora, 

transbordam devido às chuvas intensas e, de forma similar, os morros e encostas 

ocupadas são mais vulneráveis à deslizamentos, tal como observado no desastre 

natural ocorrido na região serrana em 2011 (MMA, 2011). As Figuras 3 e 4, a seguir, 

ilustram o exposto.  
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Figura 3: Município de Teresópolis, RJ. 

 
Fonte: Jornal Estadão (2011). 

 

Figura 4: Vale do Cuiabá – Município de Petrópolis. 

 
Fonte: Jornal Globo - G1 (2011). 

 Devidos esses aspectos, segundo INEA (2010, p.9): 

A demarcação da FMP é fundamental para proteger os corpos hídricos da 
ocupação irregular de suas margens. Edificações erguidas nas margens de 
rios e lagoas estão permanentemente sujeitas a enchentes, provocadas 



6 

pelo transbordo natural em períodos de chuva e agravadas pela 
impermeabilização do solo, que impede a drenagem das águas pluviais, o 
que pode colocar em risco não apenas a qualidade ambiental, como 
também a vida das pessoas. 

 Portanto, a delimitação de FMPs é importante para conservar a mata e os 

ecossistemas ciliares, preservar as características naturais das margens de rios e, 

mesmo que modificadas, garantir boas condições (MIRANDA, 2013).  

5. REVISÃO DA LEGISLAÇÃO 

 Para determinar as áreas a serem conservadas ao redor dos corpos hídricos, 

no decorrer dos anos, diversas legislações foram promulgadas e aperfeiçoadas. 

Estas tiveram início em 1934 e seguem até os dias de hoje (2019), sofrendo 

alterações em busca da melhoria contínua (Figura 5). 

Figura 5: Legislações 

 
Fonte: Adaptado de INEA. 

5.1 Código das Águas 

 Em 1934 foi editado o Decreto nº 24.643, chamado de Código de Águas, pois 

o Brasil daquela época era regido por uma legislação atrasada, que não favorecia a 

coletividade nacional, sendo, portanto, necessário mudar aquele quadro através de 

uma lei que concedesse ao poder público incentivar o uso das águas (MEDEIROS, 

2013). O código definiu: 
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Art. 13. Constituem terrenos de marinha todos os que, banhados pelas 
águas do mar ou dos rio navegáveis, vão até 33 metros para a parte da 
terra, contados desde o ponto a que chega o preamar médio. 
Art. 14. Os terrenos reservados são os que, banhados pelas correntes 
navegáveis, fora do alcance das marés, vão até a distância de 15 metros 
para a parte de terra, contados desde o ponto médio das enchentes 
ordinárias. 

Para Junior (2013, p.7) este decreto “estabelece critérios e conceitos 

diretamente ligados a dominialidade, execução de obras hidráulicas e as questões 

relacionadas à navegação, que para a época eram os principais fatores que 

careciam de uma disciplina”. De acordo com Ferreira (2016, p.15), o decreto tinha o 

“intuito de regularizar e atualizar a legislação sobre o uso da água. O código não 

apresentava viés ambiental, mas foi importante como instrumento legal de 

estruturação da política estatal de exploração dos recursos hídricos”.  

Oliveira 1  (2005) apud Rosário (2013, p.12) aponta que este favorecia a 

utilização do recurso para gerar energia. O que condiz com Moraes (2012, p.29) 

“visava legitimar, desde seu nascedouro, o controle e incentivo da utilização 

industrial das águas, assim como o aproveitamento racional da energia hidráulica”. 

Lucas (2009, p.32) resume que o Código de Águas “é considerado um marco 

legal do gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil, contemplando questões 

relativas às penalidades, aproveitamento das águas, navegação, relações com o 

solo”. E nas palavras de Junior (2013, p.7): “introduziram, ainda que 

superficialmente, faixas de restrição de uso para as margens dos cursos d’água”. 

5.2 Código Florestal e suas alterações 

 O primeiro Código Florestal foi editado em 1934, com foco na proteção das 

florestas.  

 Em 1965, este foi atualizado e, para Rosário (2013), visava proteção não 

apenas das florestas, mas também do solo e dos corpos hídricos. Segundo 

Medeiros (2006), seguia os mesmos princípios do anterior, mas excluiu as tipologias 

de áreas protegidas, modificando-as por Reserva Legal, Parque Nacional, Áreas de 

Preservação Permanente (APP) e Florestal Nacional. 

                                                           
 

1
 OLIVEIRA, A. I. A. Introdução à legislação ambiental brasileira e licenciamento ambiental. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2005. 
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 Monteiro et al (2017) afirmam que coube ao governo a limitação de áreas 

através do princípio de Florestas de Preservação Permanente. No início, as APPs 

eram assim denominadas, mas isto era mal interpretado, pois na época só se falava 

em florestas como formações vegetais, portanto foi necessário uma definição legal 

do termo, sendo este consolidado através da Medida Provisória n°2.166-67, no art. 

1°, §2°, II da presente lei (BORGES et al., 2011): 

Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo 
e assegurar o bem-estar das populações humanas. 

 De acordo com Rosário (2013, p.17) “as áreas de preservação permanente 

são os terrenos mais vulneráveis dentro de uma unidade ecológica, e, por essa 

razão, a importância na preservação dessas áreas é fundamental”. Elas estão 

ligadas às funções ambientais oferecendo bens e serviços como regularização de 

vazão, conservação do solo, recarga do lençol freático, biodiversidade, entre outros 

(BORGES et al., 2011). 

 Esta lei definiu larguras mínimas a serem conservadas nas APPs: 

Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, 
as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:  
a) ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d'água, em faixa marginal 
cuja largura mínima será:  
1 - de 5 (cinco) metros para os rios de menos de 10 (dez) metros de largura:  
2 - igual à metade da largura dos cursos que meçam de 10 (dez) a 200 
(duzentos) metros de distância entre as margens;  
3 - de 100 (cem) metros para todos os cursos cuja largura seja superior a 
200 (duzentos) metros. 
b) ao redor de lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou artificiais; 
c) nas nascentes, mesmos os chamados “olhos d’água”, seja qual for a 
situação topográfica; 
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras; 
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45º, 
equivalente a 100% na linha de maior declive; 
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 
g) nas bordas dos taboleiros ou chapadas; 
h) em altitudes superior a 1800 (mil e oitocentos) metros, nos campos 
naturais ou artificiais, as florestas nativas e as vegetações campestres. 

 Note que neste código não havia uma definição do ponto de referência para 

demarcação da largura de APP, ou seja, não estabelecia se era qualquer forma de 

vegetação ao longo dos cursos d’água desde, por exemplo, seu nível médio, borda 

da calha, nível de enchente etc. (JUNIOR, 2013). 
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 Segundo Lucas (2009, p.35), “as faixas estabelecidas no Código para as 

áreas de preservação permanente permaneceram como na redação original até 

1986, ano em que foi editada a Lei nº 7.511/86” estreitando os limites das APPs. E, 

em 1989, com a promulgação da Medida Provisória nº 7.803, definiu-se a 

delimitação pelo nível mais alto do curso d’água (Quadro 1). 

Quadro 1: Largura de APP pelo Código de 65. 

 
Fonte: A autora. 

 E, cabe ressaltar o parágrafo único, depois do art.2º, que para Junior (2010), 

foi colocado para afirmar que o código também era aplicado em áreas urbanas. 

Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as 
compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas 
regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território 
abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis 
de uso do solo. (grifei) 

 Apesar de serem áreas de conservação, o código permite, em seu art.4º, 

intervenção ou supressão da vegetação em APP salvo se forem casos de utilidade 
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pública ou interesse social, somente se caracterizados e motivados em processos 

administrativos próprios, se não houver alternativa técnica e locacional da atividade. 

 Em suma, a definição de APP referiu-se à proteção do solo, da 

biodiversidade, da flora, sendo os recursos existentes nelas vistos como algo único e 

que devem ser devidamente preservados (BORGES et al, 2011). Porém, segundo 

Silva2 et al. (2011) apud Ferreira (2016, p. 11), “a falta de clareza na delimitação das 

áreas de preservação tende a fragilizar a interpretação da lei e sua aplicação”. 

Medeiros (2013) concorda, afirmando que havia questionamentos quanto às larguras 

e ao conceito de nível mais alto.  

 No decorrer dos anos de 1965 até 2012, o Código Florestal sofreu diversas 

alterações através de Medidas Provisórias, até a publicação da Lei 12.651/12 que 

revogou o código de 1965. Segundo Monteiro et al (2017), esta nova lei visava 

regularizar as propriedades que obtinham passivos ambientais. 

 No seu art. 3º - II não houve alteração significativa do conceito de APP: 

Área protegida, 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. 

 Mas, segundo Ferreira (2016), neste artigo foram introduzidos novos termos 

para que houvesse um entendimento mais simples da lei, tais como Amazônia 

Legal, área urbana consolidada, manejo sustentável, Reserva Legal, utilidade 

pública, uso alternativo do solo, entre outros. 

 De acordo com Moraes (2012), para os limites de APP, o novo código leva em 

conta a borda da calha do leito regular, não o seu nível mais alto, conforme definido 

no de 1965, o que pode ser observado em seu art. 4º (Figura 6): 

Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou 
urbanas, para os efeitos desta Lei: 
I - As faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito 
regular, em largura mínima de: (Inciso com redação dada pela Lei nº 
12.727, de 17/10/2012) (grifei) 

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

                                                           
 

2
 SILVA, J. A et al. Código Florestal e a Ciência: contribuições para o diálogo. ISBN 978-85-86957-16-

1, São Paulo: Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC; Academia Brasileira de 
Ciências, ABC. 2011, p.124. 
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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; 

 

Figura 6: Largura da APP prevista pelo Código Florestal de 2012. 

 
Fonte: INEA (2010). 

 Entende-se por leito regular “a calha por onde correm regularmente as águas 

do curso d’água durante o ano” de acordo com o art.3º, XIX. Novamente de acordo 

com Moraes (2012, p.48) “é notável que a alteração da demarcação dos limites não 

mais pelo nível mais alto, mas sim pelo leito regular irá gerar limites de APPs 

menores ou APPs menos protetoras das áreas úmidas”. 

 Ainda neste artigo, este novo código define as larguras para demarcação ao 

redor de lagoas e lagos naturais: 

II – áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixas com largura 
mínima de: 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água 
com até 20(vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será 
de 50 (cinquenta) metros; 

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas. 



12 

 Neste mesmo art.4º, IV, o código enfatiza que a demarcação ao redor as 

nascentes e olhos d’água será para os considerados perenes, não mais “ainda que 

intermitentes” do Código anterior (MIRANDA, 2013). Logo, são consideradas APPs 

as “áreas no entorno das nascentes e olhos d’água perenes, qualquer que seja sua 

situação topográfica, no raio mínimo de 50 metros” (Inciso com redação dada pela 

Medida Provisória nº 571, de 25/5/2012, convertida na Lei nº 12.727, de 17/10/2012) 

(Figura 7). 

Figura 7: FMP para nascentes 

 
Fonte: INEA (2010). 

 Rosário (2013) destaca como umas das principais alterações, as APPs de 

topo de morro, que agora passam a ter proteção apenas elevações com no mínimo 

100 metros e declividade 25º, sendo anteriormente elevação mínima de 50 metros e 

declividade 17º. Conforme exposto no art.4º: 

IX - No topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 
100 (cem) metros e inclinação média maior que 25º, as áreas delimitadas a 
partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima 
da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano 
horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos 
relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação. 

 O novo código, em seu art.7º, ressalta a obrigação em manter a vegetação 

em APP, sendo obrigação do proprietário, possuidor ou ocupante da área. Já no seu 

art.8º permite intervenção ou supressão da vegetação em APP somente em casos 

de utilidade pública, interesse social ou de baixo impacto: 

§ 1º A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e 
restingas somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública.  
§ 2º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de 
Preservação Permanente [..] poderá ser autorizada, excepcionalmente, em 
locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida, para 
execução de obras habitacionais e de urbanização, inseridas em projetos de 
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regularização fundiária de interesse social, em áreas urbanas consolidadas 
ocupadas por população de baixa renda.  
§ 3º É dispensada a autorização do órgão ambiental competente para a 
execução, em caráter de urgência, de atividades de segurança nacional e 
obras de interesse da defesa civil destinadas à prevenção e mitigação de 
acidentes em áreas urbanas.  
§ 4º Não haverá, em qualquer hipótese, direito à regularização de futuras 
intervenções ou supressões de vegetação nativa, além das previstas nesta 
Lei.  

 Outro ponto importante é o art.33º, § 1º que trata da reposição vegetal: 

São obrigadas à reposição florestal as pessoas físicas ou jurídicas que 
utilizam matéria-prima florestal oriunda de supressão de vegetação nativa 
ou que detenham autorização para supressão de vegetação nativa. 
[...] 
§ 3º A isenção da obrigatoriedade da reposição florestal não desobriga o 
interessado da comprovação perante a autoridade competente da origem do 
recurso florestal utilizado. 
[...] 

 Em suma, essa nova lei alterou os parâmetros do código anterior, restringindo 

as áreas como as das faixas marginais e estabeleceu possível compensação 

ambiental como forma de mitigação de futuras irregularidades (FERREIRA, 2016). 

 A seguir, a Figura 8 ilustra as principais mudanças dos Códigos Florestais. 

Figura 8: Código Florestal e suas alterações. 

 

Fonte: A autora. 
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5.3 Decreto-Lei nº 9760/46  

 Para complementar o Código das Águas, em 1946 foi publicado o Decreto-Lei 

nº 9760/46 que definiu: 

Art. 2º São terrenos de marinha, em uma profundidade de 33 (trinta e três) 
metros, medidos horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha 
do preamar-médio de 1831: 
        a) os situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios 
e lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés; 
        b) os que contornam as ilhas situadas em zona onde se faça sentir a 
influência das marés. 
[...] 
Art. 4º São terrenos marginais os que banhados pelas correntes 
navegáveis, fora do alcance das marés, vão até a distância de 15 (quinze) 
metros, medidos horizontalmente para a parte da terra, contados desde a 
linha média das enchentes ordinárias. 

 Em seu art. 9º, definiu que é competência do Serviço do Patrimônio da União 

(S.P.U) a determinação da posição das linhas do preamar médio do ano de 1831 e a 

média das enchentes. Sendo no seu art. 10º necessário documento e plantas de 

autenticidade irrecusável. 

5.4 Decreto Estadual 2330/79 e Lei Federal 6766/79 

 Como mencionado anteriormente, em 1979, foi aprovado o Decreto Estadual 

2330/79, que teve como principal característica conceituar a FMP e inseri-la como 

instrumento do Sistema de Proteção dos Lagos e Cursos d'Água - SIPROL em seu 

art.6º. Este ainda estabeleceu multas para as intervenções nas faixas (JUNIOR, 

2013). 

 O mesmo autor cita a Lei Federal 6766/79 que dispõe sobre o parcelamento 

do solo urbano, destacando seu art.4º que estabelecia uma “faixa não-edificável de 

15 metros para ambos os lados, ao longo de águas correntes e dormente”. E, seu 

art.7º, “outras faixas sanitárias do terreno, necessárias ao escoamento das águas 

pluviais, devem ser indicadas na planta do loteamento pela Prefeitura” afirmando 

que ambos não eram respeitados.  

 Para Junior (2010, p.12), houve um conflito entre esta lei e o código florestal 

referente à largura estipulada. Em suas palavras, o código tutela o meio ambiente 

enquanto a Lei do Parcelamento do Solo urbano tutela a ordem urbanística. Ou seja, 

no primeiro caso a área é intocada, já no segundo pode-se alterá-la contanto que 

não seja para edificações e não tenha supressão de vegetação. 
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5.5 Lei Estadual nº 1130/1987 

 A Lei Estadual nº 1130/1987 define as áreas de interesse especial do estado 

e dispõe sobre os imóveis de área superior a 1.000.000m² (um milhão de metros 

quadrados) e imóveis localizados em áreas limítrofes de municípios, para efeito do 

exame e anuência prévia a projeto de parcelamento do solo para fins urbanos, a que 

se refere o art. 13 da Lei nº 6.766/79:  

Aos Estados caberá disciplinar a aprovação pelos Municípios de 
loteamentos e desmembramentos nas seguintes condições: (Redação 
dada pela Lei nº 9.785, de 1999)  
 I - quando localizados em áreas de interesse especial, tais como as de 
proteção aos mananciais ou ao patrimônio cultural, histórico, paisagístico 
e arqueológico, assim definidas por legislação estadual ou federal;    
Il - quando o loteamento ou desmembramento localizar-se em área 
limítrofe do município, ou que pertença a mais de um município, nas 
regiões metropolitanas ou em aglomerações urbanas, definidas em lei 
estadual ou federal;  
III - quando o loteamento abranger área superior a 1.000.000 m². 

 Destaca-se desta lei o art.3º que considera de interesse especial do Estado 

as áreas de preservação e proteção dos manguezais, áreas de proteção de 

mananciais, áreas de proteção de rios, ilhas fluviais e lacustre, lagos, lagoas e 

reservatórios. 

 E, em seu art.9º, define que as áreas de interesse do artigo acima são as 

faixas marginais dos rios, lagos, lagoas e reservatórios d'água. Que, segundo Junior 

(2013) destaca, será demarcada a partir do eixo do curso d'água, diferente do 

proposto pelo código florestal que usava como referência a margem. 

5.6 Instrução normativa SPU nº 2 de 2001  

 Depois do Decreto 9760/46, em 2001 aprovou-se a Instrução Normativa (IN) 

da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) nº 2 que define em seu art. 2º os 

terrenos de marinha: 

São identificados a partir da Linha de Preamar Média de 1831 [...] 
determinada pela interseção do plano horizontal que contém os pontos 
definidos pela cota básica, representativa do nível médio das preamares do 
ano de 1831, computada a medida correspondente à dinâmica das ondas, 
com o terreno, considerando-se, caso tenha ocorrido qualquer alteração, a 
sua configuração primitiva. 

 E no art. 7º os terrenos marginais: 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11698819/art-13-inc-i-da-lei-lehmann-lei-6766-79
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11698748/art-13-inc-iii-da-lei-lehmann-lei-6766-79
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São identificados e caracterizados, nas correntes de água fora do alcance 
das marés, a partir da Linha Média das Enchentes Ordinárias - LMEO [...] 
determinada pela interseção do plano representativo do nível médio das 
enchentes ordinárias com o terreno, considerando-se, caso tenha ocorrido 
qualquer alteração, sua configuração em 1867. 

 Um ponto importante é o art.7º, § 2º que define o período de recorrência 

como sendo o intervalo médio de tempo entre a ocorrência de enchentes com 

vazões máximas iguais ou superiores à da enchente em questão. 

 Ainda estabelece, em seu art. 12º, que a SPU estabelecerá em Orientação 

Normativa os procedimentos que serão adotados no âmbito das Gerências 

Regionais de Patrimônio da União na demarcação dos terrenos de marinha e 

marginais. 

5.6 Orientação normativa ON-GEADE-003 

 No mesmo ano da publicação da IN SPU nº 2, a SPU instituiu a orientação 

normativa ON-GEADE-003 que disciplina a demarcação de terrenos marginais e 

seus acrescidos. No item 3, 3.4, define Caixa de um Rio ou Leito Menor como sendo 

parte do canal ocupada pela água e cuja frequência impede o crescimento da 

vegetação. 

 Define também nos itens 3.24 e 3.25 a Linha Média das Enchentes Ordinárias 

(LMEO) que é a linha que delimita a faixa de terrenos marginais, pelo lado da 

margem do rio, e a Linha Limite dos Terrenos Marginais (LLTM) que é a linha 

traçada à distância de 15m, medidos horizontalmente para a parte da terra, a partir 

da LMEO. 

 Junior (2013) destaca que a demarcação da LMEO e seus terrenos marginais 

visa definir os terrenos de propriedade da União, não possuindo assim, função de 

preservação. 

5.7 Decreto Estadual 42.356/2010  

 Este decreto dispõe sobre o tratamento e a demarcação das FMPs nos 

processos de licenciamento ambiental e de emissões de autorizações ambientais no 

estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Para Júnior (2010, p.29), este 

decreto “regula, em abstrato, casos em que será possível a emissão de licenças 

ambientais para empreendimentos localizados em APP, desde que caracterizada a 

perda de sua função ecológica”. 

 No art. 3º deste decreto, APPs e FMPs são tratadas de forma unificada: 
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Para os fins do presente Decreto, as Áreas de Preservação Permanente 
(APPs) [...] faixas marginais de proteção (FMPs) [...] serão tratadas de forma 
unificada, sendo demarcadas pelo Instituto Estadual do Ambiente, ao longo 
dos rios, nascentes, cursos d'água naturais ou retificados, lagos, lagoas e 
reservatórios a partir do limite da área atingida por cheia de recorrência não 
inferior a três anos. 

 Além disto, cabe destacar o art. 4º que trata da redução dos limites mínimos 

fixados no Código Florestal, para áreas urbanas consolidadas, ou seja, que tenham 

vistoria local atestada por pelo menos três servidores do INEA que comprovem os 

itens relacionados no Quadro 2: 

Quadro 2: Requisitos para área urbana consolidada 

 

Fonte: A autora. 

 

 A partir da definição de área urbana consolidada, ainda no art. 4º, são 

estabelecidas as larguras mínimas (Quadro 3): 
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Quadro 3: Larguras da FMP/App pelo Decreto 42.356/2010 

 

Fonte: A autora. 

 Em seu art.4º, § 4º o decreto ressalva que, em casos de loteamentos 

urbanos, não afasta a aplicação da Lei Federal 6766/79. 

 E mais uma vez, em seu art.4º, § 5 afirma que o Conselho Diretor do INEA 

poderá formular exigências adicionais para o licenciamento ou demarcação.  

 Um fato interessante neste decreto é a Faixa Non Aedificandi - FNA, que é 

considerada um espaço vazio nas margens dos corpos hídricos menores, 

canalizados ou capeados para que possa ser feita a manutenção do mesmo 

(MORAES, 2012). Miranda (2013, p.17) salienta que não é permitido construções 

nessas áreas. 

 Cabe ressaltar o Decreto Estadual nº 42.484/10 que permite ao INEA 

“celebrar convênios com municípios, tendo como objeto a transferência do 

procedimento de demarcação de FMP localizados nos referidos munícipios”, de 

acordo com a lei 4.771/65 e o decreto 42.356/10. Isto dependerá da autorização do 

Conselho Diretor e deverá ser apresentado um cadastro georreferenciado (INEA, 

2010). 

5.8 NOP 33 INEA 

 Esta Norma Operacional - NOP estabelece critérios e procedimentos a serem 

adotados como padrão para a demarcação de FMP e FNA de corpos d’água 

inseridos integral ou parcialmente no Estado do Rio de Janeiro. Apresenta, em seu 

item 3, algumas definições: 
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I) Corpo d’água - termo que representa as coleções hídricas existentes: curso 

d’água, trecho de rio, reservatório artificial, lago, laguna, lagoa ou aquífero. 

II) Área Urbana Consolidada (AUC) – área que possui os quesitos no art. 4º do 

Decreto nº 42.356/ 2010. 

III) Curso d’água efêmero ou Talvegue Seco – curso d’água contendo água apenas 

durante ou imediatamente após as tormentas, com escoamento de água pluvial 

apenas de forma esporádica e sem ligação com uma nascente.  

IV) Curso d’água intermitente – curso d’água que, em geral, escoa durante as 

estações de chuvas e seca nas de estiagem. 

V) Faixa Non Aedificandi (FNA) – faixa de terreno ao longo de águas correntes e 

dormentes, na qual é obrigatória a reserva de uma faixa non aedificandi, que permita 

o acesso do Poder Público ao corpo d’água. 

VI) Largura teórica de referência – largura teórica utilizada como referência para 

demarcação da FMP e/ou FNA e é calculada com base na vazão do curso d’água e 

das características da bacia hidrográfica. 

VII) TR (Tempo de recorrência ou retorno) – tempo, em anos, para que um evento 

seja igualado ou superado. 

 Segundo esta norma, item 6.1, serão demarcadas faixas para o Estado do 

Rio de Janeiro por requerimento de documento do Sistema de Licenciamento 

Ambiental (SLAM) cabível e/ou pelo próprio INEA caso haja necessidade ou 

solicitação do Ministério Público.  

 Em seu item 6.2 estabelece que a largura mínima da FMP deve obedecer a 

critérios hidrológicos e hidráulicos, tendo como referência a vazão máxima 

associada a passagem de uma cheia. E no seu item 6.4, define que a largura do 

curso d’água usada como referência é a teórica da superfície líquida em 

determinada seção transversal durante a passagem da vazão de referência. 

 Em seu item 6.6 destaca que não serão demarcadas FMPs nos casos: 

talvegues secos, canais artificiais de pequena relevância, meandros abandonados, 

cursos d’água capeados e/ou canalizados com projeto hidráulico aprovado pelo 
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órgão competente, estuários, cursos d’água localizados em Unidades de 

Conservação de Proteção Integral. 

 Salienta-se o item 6.9 que diz: corpos d’água de domínio federal terão suas 

FMPs demarcadas, apenas nas margens localizadas no território do Estado do Rio 

de Janeiro. E o item 6.12, que aponta que, caso haja seção hidráulica implantada, a 

FMP e/ou FNA será marcada a partir das margens da seção determinada no projeto. 

 O item 7 desta norma trata da metodologia para a demarcação das FMPs e 

FNAs em corpos d’água situados no Estado do Rio de Janeiro. Neste, a vazão de 

referência para FMP deverá considerar um tempo de recorrência (TR) de 2 anos 

para áreas não urbanas consolidas, e 10 anos paras as urbanas consolidadas, já 

para a FNA, o TR é 10 anos.  

 As equações utilizadas para estes cálculos foram disponibilizadas pela 

empresa de consultoria HICON, contratada pelo INEA para auxiliar neste processo. 

Deve-se observar o proposto (Figura 9) ou então, adotar outra metodologia, contanto 

que seja apresentada detalhadamente e com base técnica. 

Figura 9: Cálculo Vazões Máximas. 

 

Fonte: Adaptado de NOP 33 INEA (2015). 
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 No seu art. 7.2.1, a largura de referência deve seguir as ponderações 

descritas no Quadro 4. 

Quadro 4: Ponderações larguras de referência NOP 33 INEA 

 
Fonte: Adaptado de NOP 33 INEA (2015). 

 Se não houver levantamento topobatimétrico, a largura de referência deve 

seguir o disposto no Quadro 5. 

Quadro 5: Ponderações sem levantamento topobatimétrico. 

 
Fonte: Adaptado de NOP 33 INEA (2015). 
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 O item 7.2.2 destaca que, caso o INEA julgue necessário, as larguras de 

referência calculadas através da metodologia acima, podem ser reduzidas ou 

ampliadas para manter a coerência com o já estabelecido à montante ou jusante do 

trecho analisado. Depois de calculada esta largura, é indispensável verificar as 

legislações (Lei 12.651/2012, para áreas rurais e Decreto 42.365/2010, para áreas 

urbanas) a fim de verificar os limites estabelecidos por elas (Quadro 6). 

Quadro 6: Largura da FMP pelas legislações 

 
Fonte: Adaptado de INEA (2015). 

 É interessante comentar o item 7.6.1.1 que define, para áreas sujeitas à 

inundação, com TR 50 anos, a FMP deve incorporar essas áreas, traçada a partir da 

cota altimétrica, sendo o requerente responsável por apresentar os levantamentos 

topobatimétricos, se for o caso. 

6. MÉTODO DE DEMARCAÇÃO DE FMP PELO INEA 

6.1 Etapas iniciais 

 Para abrir um processo físico de FMP, é necessário comparecer na Gerência 

de Atendimento (GA) do INEA. Já para abertura de processo digital, basta acessar o 

site. Em ambos os casos, é imprescindível apresentar os documentos pertinentes e 
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preencher o requerimento disponível (Anexo 1). Segundo INEA (2015), são exigidos 

identidade e CPF do requerente, CNPJ (para pessoas jurídicas), xerox da escritura 

com certidão de RGI, planta de situação do imóvel aprovada pela Prefeitura, estudo 

hidrológico e hidráulico, entre outros. 

 Em seguida, o processo será direcionado ao Serviço de Demarcação de 

Faixas Marginais de Proteção (SEFAM), da Gerência de Licenciamento de Recursos 

Hídricos (GELIRH), que pertence à Diretoria de Licenciamento Ambiental (DILAM). O 

setor irá verificar se o processo possui todas as informações pertinentes e, caso haja 

necessidade, tramitar o mesmo entre os outros setores (INEA, 2019).  

 Vale ressaltar que antes de iniciar o processo, o SEFAM realiza uma busca 

por faixas já demarcadas no trecho de estudo ou próxima a ele.  

6.2 Vistoria 

 Todo processo, seja de FMP ou licenciamento, deve ter vistorias, que são 

visitas de campo onde os técnicos do INEA vão ao local do empreendimento para 

analisar os corpos hídricos existentes e sua condição: verificar se é natural, efêmero, 

se está capeado ou canalizado, se há obras hidráulicas, entre outros (MIRANDA, 

2013). 

 A análise da seção é um ponto importante da vistoria, pois auxilia os técnicos 

na determinação das larguras de referência. O relatório de vistoria (Anexo 2) deve 

conter os dados com a largura encontrada, Figura 10, a fim de comparar com a 

largura dos cálculos realizados, a localização da área de estudo, etc. 

 O processo de vistoria é realizado pelos técnicos do próprio SEFAM ou pelas 

Superintendências regionais do INEA. 

 No processo, o SEFAM deve informar se a área é rural ou urbana. 
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Figura 10: Largura do Corpo Hídrico. 

 
Fonte: MIRANDA, 2013. 

6.3 SEHID 

 Caso necessário, o processo é encaminhado ao Serviço de Hidrologia e 

Hidráulica (SEHID) para cálculos hidrológicos e hidráulicos. 

Inicialmente, deve-se localizar a área de estudo e traçar a poligonal através 

de imagens do Google Earth. A partir daí, com auxílio do software ArcGis, realizar a 

delimitação da bacia hidrográfica e o cálculo de sua área, para posteriormente 

calcular a vazão de referência.  

 Para o cálculo da vazão, é procedida a busca pelo posto fluviométrico 

próximo ao local de interesse, caso seja encontrado, a estimativa das vazões com 

TR associado é realizada por ajuste de distribuição estatística. Caso não, usa-se o 

método racional para áreas menores ou igual a 2 km², e o método do hidrograma 

unitário, para áreas maiores que 2 km², conforme disposto na NOP 33/2015 do INEA 

(Quadros 7 e 8).  
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Quadro 7: Método Racional. 

 
Fonte: Adaptado de HICON/INEA (2012). 

Quadro 8: Método HUT. 

 
Fonte: Adaptado de HICON/INEA (2012). 
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Conforme a área, urbana ou rural, utilizam-se equações para determinar a 

largura de referência: equação da HICON para áreas rurais e, a equação de 

Manning para urbanas.  

Após as estimativas de vazão, o processo retorna ao SEFAM onde a 

demarcação seguirá os critérios estabelecidos pelo Código Florestal (para casos de 

áreas rurais) e pelo Decreto 42.356/2010 (para casos de área urbana).  

A seguir, na Figura 12, apresenta-se o organograma resumido das etapas de 

trâmite. 

Figura 11: Organograma etapas para determinação de FMP 

 
Fonte: A autora. 

6.4 Parecer Técnico e Desenho 

 Na etapa final, é emitido um parecer técnico pelo SEFAM consolidando os 

dados de localização, relatório de vistoria até a largura de referência adotada. 

Depois este é enviado ao Setor de Desenho para a definição do traçado da FMP 

(MIRANDA, 2013) (Figura 13). Em seguida é encaminhado à GELIRH, depois à 

DILAM emitirá o Certificado de Faixa Marginal de Proteção, ato administrativo na 

qual o órgão aprova o requerimento (Figura 14), por fim volta à GA para que o 

requerente tenha acesso ao processo na íntegra. 



27 

Figura 12: Desenho FMP E-07/002.12334/2013. 

 
Fonte: INEA (2019). 
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Figura 13: CFMP E-07/002.12334/2013 

 
Fonte: INEA (2019). 

À título de ilustração, apresenta-se na Figura 15, o histórico de tramitação 

processual supramencionado. 

Figura 14: Histórico de tramitação processo E-07/002.12334/2010. 

 
Fonte: INEA (2019). 



29 

7. ESTUDO DE CASO 

7.1 Caracterização da bacia rio Piabanha 

  A bacia do rio Piabanha possui área de drenagem de 2.065 km², sendo uma 

das sub-bacias do Paraíba do Sul, abrangendo os municípios: Areal, Petrópolis, 

Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto, Paraíba do Sul, Paty do Alferes e Três 

Rios (DE PAULA, 2011). Segundo AGEVAP (2012, p. 11), a bacia é formada pela 

alta bacia do Rio Piabanha, a bacia do rio Preto e a bacia do rio Fagundes (Figura 

15). 

Figura 15: Bacia do Rio Piabanha. 

 
Fonte: De Paula (2011). 

 O rio Piabanha tem cerca de 80 km de extensão, nasce em Petrópolis e drena 

até o rio Paraíba do Sul, recebendo contribuições dos rios Quitandinha, Itamaraty, 

Santo Antônio, entre outros (COPPETEC, 2014, p.118). 

 Segundo COPPETEC (2006, p.12), a bacia tem mais de 20% de cobertura 

florestal. E, de acordo com Junior (2013), possui relevo montanhoso, muito 

acidentado, com alguns elementos rochosos e elevadas altitudes (> 2.200m). De 

Paula (2011) acrescenta que a bacia possui topografia bastante acidentada, o que 
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aumenta a turbulência do ar pela ascendência orográfica, favorecendo as 

precipitações.  

 A topografia, geologia, hidrografia e pluviosidade da região são fatores 

contribuintes para a ocorrência de eventos de causa natural. Porém, a elevada 

suscetibilidade à deslizamentos, devido a ocupação das encostas e áreas 

adjacentes, torna os eventos catastróficos (AGEVAP, 2012). 

7.2 Faixas Marginais de Proteção no rio Piabanha 

 Visando comparar as metodologias empregadas para demarcação de FMP 

antes e depois de 2011, foi realizada uma análise do processo administrativo E-

07/002.7317/2017 de faixa contínua para o rio Piabanha (Figura 16) comparando-o 

com outros dois processos, em trechos diferentes do rio. Estes foram divididos 

conforme o processo supracitado, sendo escolhido um trecho em área urbana 

consolidada, e outro em área rural. 

Figura 16: FMP contínua do rio Piabanha. 

 
Fonte: INEA (2018). 
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 O rio Piabanha foi dividido em área urbana consolidada a partir da 

coordenada 22°29'37.36"S/43°13'15.10"O até a coordenada 

22°19'51.61"S/43°07'54.75"O conforme Figura 17. 

Figura 17: Trecho de área urbana do rio Piabanha. 

 
Fonte: A autora. 

 Para comparação das metodologias adotadas para área urbana, foram 

analisados dois processos administrativos nesta área (Figura 18), a saber: E-

07/002.7317/2017 na coordenada de referência 22°23'9.79"S/43°08'04.43"O e E-

07/202.584/2008 na coordenada de referência 22°23'26.04"S/43°07'59.55"O. 
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Figura 18: FMPs em área urbana do rio Piabanha. 

 
Fonte: A autora. 

 Já o trecho de área rural foi demarcado a partir da coordenada 

22°13'58.41"S/43°06'21.89"O até a coordenada 22°06'38.85"S/43°08'15.05"O, 

conforme Figura 19.  

Figura 19: Trecho de área rural do rio Piabanha. 

 
Fonte: A autora. 
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 Para comparação das metodologias adotadas para área rural, foram 

analisados os processos administrativos E-07/002.7317/2017 na coordenada de 

referência 22°13'58.41"S/43°06'21.89"O e o E-07/501877/2010 na coordenada de 

referência 22°13'27.25"S/43°07'38.01"O. 

Figura 20: FMPs em área rural do rio Piabanha. 

 
Fonte: A autora. 

7.2.1 Metodologia antes de 2011 

 A metodologia utilizava dois modelos para cálculo de vazão: Calc, usado para 

bacias de até 2 km², e o Vazacalc para bacias maiores que 2 km². Em ambos, 

deveriam ser inseridos o comprimento do talvegue, área de drenagem da bacia, 

declividade e tempo de recorrência (MIRANDA, 2010, p.37). A vazão de interesse 

era aquela correspondente a um TR de 10 anos. A largura da faixa era traçada a 

partir da borda da seção hidráulica correspondente a este TR e variava de um 

mínimo de 15 metros até a largura proposta pelo Código Florestal de 1965. A titulo 

de conhecimento, as figuras 21 e 22 mostram o estilo do modelo. 
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Figura 21: Calc. 

 

Fonte: Adaptado de INEA (2019). 
 

Figura 22: Vazacalc. 

 
Fonte: Adaptado de INEA (2019). 
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7.2.2 Metodologia depois de 2011 

 Atualmente, o cálculo da vazão utiliza o método racional para áreas menores 

que 2km² e, método do hidrograma unitário para áreas maiores que 2km². E o TR da 

vazão a ser calculada é função da área em estudo. 

 TR 2 anos (área rural): a equação para o cálculo da largura de referência 

será dada pela equação da HICON, de acordo com o proposto pelo 

Código Florestal de 2012.  

              Figura 23: Seção pela HICON. 

 
Fonte: Adaptado de NOP 33 INEA (2015). 

 TR 10 anos (área urbana consolidada): cálculo da largura de referência 

por meio da equação de Manning, de acordo com o Decreto 42.356/10. 

                 Figura 24: Seção pelo método de Manning. 

 
Fonte: Adaptado de INEA (2019). 
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8. RESULTADOS 

8.1 Processo demarcado antes de 2011 em zona urbana 

 A análise do processo administrativo E-07/202.584/2008, resultou em uma 

vazão, estimada para 10 anos de retorno (TR 10), de 401,55 m³/s e seção projetada 

de 38,64 metros (Figura 25). 

Figura 25: Cálculo seção projetada do processo E-07/202.584/2008. 

 
Fonte: Adaptado de INEA (2011). 

 Segundo o parecer do processo, para a definição da largura da FMP, foi 

considerado o item 2 da alínea “a” do Art. 2º da Lei Federal nº 4.771/1965, alterado 

pela Lei Federal nº 7.803/1989: 50 metros, para os cursos d'água que tenham de 10 

a 50 metros de largura.  

 Portanto, foi demarcada a FMP nº (01-40) 3-2-4 – 3762 com 50 metros de 

largura em ambas as margens do Rio Piabanha, localizada na coordenada de 

referência 22°23'26.04"S/43°07'59.55"O. 

8.2 Processo demarcado depois de 2011 em zona urbana 

 O processo administrativo E-07/002.7317/2017 define o trecho em análise 

como trecho 2, sendo a coordenada 22°23'9.79"S/43°08'04.43"O referente a seção 

5. Sua análise resultou em uma vazão superior a 10 m³/s e largura de referência 

31,0 metros conforme mostrado na Figura 26. 
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Figura 26: Memorial descritivo do processo E-07/002.7317/2017 para trecho 2. 

 
Fonte: Adaptado de INEA (2018). 

 Segundo o parecer do processo supracitado, o trecho em questão 

fundamentou-se no Decreto 42.356/2010. Portanto, foi demarcada a FMP nº (01-40) 

3-2-4 – 5270 com largura de 15 metros no rio Piabanha (Figura 27). 

Figura 27: Planta FMP 15m trecho 2. 

 
Fonte: Adaptado de INEA (2018). 

8.3 Processo em área rural demarcado antes de 2011 

 A análise do processo administrativo E-07/501877/2010, resultou em uma 

vazão, estimada para uma máxima de 10 anos de retorno (TR 10), de 764 m³/s e 

seção projetada de 73,3 metros conforme Figura 28. 

Figura 28: Memorial descritivo do processo E-07/501877/2010. 

 
Fonte: Adaptado de INEA (2011). 
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 Segundo o parecer do processo, a definição da largura da FMP, foi com base 

no item 3 da alínea “a” do Art. 2º da Lei Federal nº 4.771 de 15/09/1965, alterado 

pela Lei Federal nº 7.803 de 15/08/1989: de 100 metros para os cursos d'água que 

tenham de 50 a 200 metros de largura. 

 Portanto, foi demarcada a FMP nº (07-68) 3.2.4 – 3842 com largura de 100 

metros, localizada na coordenada de referência 22°13'27.25"S/43°07'38.01"O. 

8.3 Processo em área rural demarcado depois de 2011  

  O processo administrativo E-07/002.7317/2017 define o trecho em análise 

como trecho 5, sendo a coordenada 22°13'58.41"S/43°06'21.89"O referente ao início 

da seção. Sua análise resultou em uma vazão superior a 10 m³/s e largura de 

referência de 59 metros (Figura 29). 

Figura 29: Memorial descritivo do processo E-07/002.7317/2017 para trecho 5. 

 

Fonte: Adaptado de (2018). 

 Segundo o parecer do processo supracitado, o trecho em questão 

fundamentou-se na alínea “c”, do inciso I, do Art. 4° da Lei n° 12.651/2012, alterada 

pela Lei n°12.727/2012: 100 metros, para os cursos d’água que tenham de 50 a 200 

metros de largura.  

 Portanto, foi demarcada a FMP nº (07-61) 3-2-4 – 5270 com largura de 100 

metros no rio Piabanha, adotando as margens como referência (Figura 30). 

Figura 30: Planta FMP 100m trecho 5. 

 

Fonte: Adaptado de INEA (2018). 
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9. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 Como apresentado, comparando a demarcação da faixa contínua do rio 

Piabanha com as faixas apresentadas antes de 2011 nas áreas urbanas, houve uma 

redução significativa na largura de referência do rio com a metodologia aprovada 

após 2011. Apesar de ambas adotarem o mesmo tempo de recorrência de 10 anos, 

a redução da largura está vinculada à nova legislação, antes Código Florestal de 

1965, e agora Decreto 42.456/2010. Ou seja, a FMP com 50 metros reduziu para 15 

metros, devido à mudança da base legal. 

 Comparando a demarcação da faixa contínua do rio Piabanha com as faixas 

apresentadas antes de 2011 nas áreas rurais, a largura da FMP demarcada se 

manteve em 100 metros. Porém, a largura da seção teórica passou 73,3 metros para 

59 metros. Tal redução pode estar associada a diferença do tempo de recorrência 

utilizado, que foi de 10 anos para 2 anos. 

 Diante do exposto, conclui-se que a nova metodologia utilizada definiu limites 

de FMPs menores para áreas urbanas. Já para as áreas rurais, não houve alteração 

significativa quanto à largura da FMP no trecho analisado, mas a adoção de um TR 

de 2 anos reduz, consideravelmente, a largura da seção teórica. 

 Como sugestão, recomenda-se estudos sobre as alterações do curso do rio 

Piabanha e de outros cursos d’água da região serrana do Rio de Janeiro, 

decorrentes do desastre de 2011, e a influência dessas alterações nas FMPs.  

Por último, tendo em vista que o Rio de Janeiro é o único estado do Brasil 

com atribuição de demarcação de FMP e com expertise nos estudos hidrológicos e 

hidráulicos para sua materialização, recomenda-se que sejam desenvolvidos 

estudos para a definição da variável calha do leito regular, mencionada no Código 

Florestal de 2012. Acredita-se que a partir desta conceituação, a demarcação das 

faixas das APPs permitirá maior embasamento técnico. 
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http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/zwew/mte0/~edisp/inea0114700.pdf
http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/zwew/mte0/~edisp/inea0114700.pdf
http://200.20.53.7/visualizarprocesso/frmControleProcesso.aspx?&prc_id_processo=122932&prc_cd_processo=E-07/202584/2008&ProcessoId=122932&uni_id_unidade=66651&tipopessoa%20=%20UN015813&lic_id_licenca=&nbsp;
http://200.20.53.7/visualizarprocesso/frmControleProcesso.aspx?&prc_id_processo=122932&prc_cd_processo=E-07/202584/2008&ProcessoId=122932&uni_id_unidade=66651&tipopessoa%20=%20UN015813&lic_id_licenca=&nbsp;
http://200.20.53.7/visualizarprocesso/frmControleProcesso.aspx?&prc_id_processo=122932&prc_cd_processo=E-07/202584/2008&ProcessoId=122932&uni_id_unidade=66651&tipopessoa%20=%20UN015813&lic_id_licenca=&nbsp;
http://200.20.53.7/visualizarprocesso/frmControleProcesso.aspx?&prc_id_processo=122932&prc_cd_processo=E-07/202584/2008&ProcessoId=122932&uni_id_unidade=66651&tipopessoa%20=%20UN015813&lic_id_licenca=&nbsp;
http://200.20.53.7/visualizarprocesso/frmControleProcesso.aspx?prc_id_processo=313714&prc_cd_processo=E-07%2f002.7317%2f2017&ProcessoId=313714&uni_id_unidade=217325&tipopessoa+=+UN051905&lic_id_licenca=47131
http://200.20.53.7/visualizarprocesso/frmControleProcesso.aspx?prc_id_processo=313714&prc_cd_processo=E-07%2f002.7317%2f2017&ProcessoId=313714&uni_id_unidade=217325&tipopessoa+=+UN051905&lic_id_licenca=47131
http://200.20.53.7/visualizarprocesso/frmControleProcesso.aspx?prc_id_processo=313714&prc_cd_processo=E-07%2f002.7317%2f2017&ProcessoId=313714&uni_id_unidade=217325&tipopessoa+=+UN051905&lic_id_licenca=47131
http://200.20.53.7/visualizarprocesso/frmControleProcesso.aspx?prc_id_processo=313714&prc_cd_processo=E-07%2f002.7317%2f2017&ProcessoId=313714&uni_id_unidade=217325&tipopessoa+=+UN051905&lic_id_licenca=47131
http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/zwew/mte0/~edisp/inea0114700.pdf
http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/zwew/mte0/~edisp/inea0114700.pdf
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Quadros 7 e 8: Adaptado de INEA/HICON, 2012. Metodologia para Demarcação de 
Faixa Marginal de Proteção (FMP) no Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - 
apud JUNIOR, Mauro (2013, p.85 e 89). 

Anexos 

Anexos 1 e 2: INEA. Portal do licenciamento. 2014. Disponível em: 
<http://www.inea.rj.gov.br/inea-licenciamento-pos-licenca-e-
fiscalizacao/formularios/?ic_title=FMP> Acesso em: 12 jun. 2019. 

 

http://www.inea.rj.gov.br/inea-licenciamento-pos-licenca-e-fiscalizacao/formularios/?ic_title=FMP
http://www.inea.rj.gov.br/inea-licenciamento-pos-licenca-e-fiscalizacao/formularios/?ic_title=FMP
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ANEXO 1 

Requerimento de FMP 
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R E Q U E R I M E N T O 
SOLICITAÇÃO DE FAIXA MARGINAL DE PROTEÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE 

INTERVENÇÃO SEFAM - SERVIÇO DE DEMARCAÇÃO DE FAIXA MARGINAL DE 
PROTEÇÃO 

 

Nome do Requerente ou Razão Social 
 

 
CNPJ/CPF I. E. ou I. M. 

  

 
Endereço 

 

 
 

 

(rua, bairro, distrito, 
município, UF e CEP) 

 

Telefone Fax e-mail 
 

 
 

(Incluir DDD) (Incluir DDD) 

 
tendo como representante 

 

(nome do representante legal) 

 
CPF Telefone e-mail 

 
  

 
Vem requerer junto ao INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA: 

 

Faixa Marginal de Proteção - FMP Autorização para intervenção na FMP¹ Cota de Arrasamento² 

 
Para o endereço: 

 
 

 
 

 

(rua, bairro, distrito, 
município, UF e CEP) 
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QUADRO 1 - DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA A SER ANEXADA 

 
PESSOA FÍSICA 

CPF do Requerente 

Identidade do Requerente 

Identidade e CPF do Representante Legal 

Procuração com firma reconhecida 

Xerox da escritura com certidão de RGI 

Planta de situação do imóvel aprovada pela Prefeitura 

Certidão de zoneamento municipal³ 

Base cartográfica 1:2.0004
 

 

PESSOA JURÍDICA 

CNPJ 

Contrato Social com as últimas alterações 

Identidade e CPF do Representante Legal 

Procuração com firma reconhecida 

Xerox da escritura com certidão de RGI 

Planta de situação do imóvel aprovada pela Prefeitura 

Certidão de zoneamento municipal³ 

Base cartográfica 1:2.0004
 

QUADRO 2 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

a Para as atividades sujeitas ao Licenciamento Ambiental, informar: 

Licença Ambiental? Sim Não Qual? LP LI LO LAS LPI LIO LAR LOR 

Nº do Processo: Nº do Documento ou protocolo: Data Órgão Emissor:   
 

b Existe auto de infração, constatação ou notificação? Sim Não Especificar o Nº:   

c Na existência de processo de Outorga ou de Uso Insignificante, informar: 

Nº do Processo: Nº do Documento: Data 
  

 

 
d Na existência de processo de Autorização de Perfuração de Poços Tubulares, informar: 

 
Nº do Processo: Nº do Documento: Data 
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QUADRO 3 - OBSERVAÇÕES 
 

1- As solicitações de intervenção na FMP, só serão concedidas para os casos em que se aplicarem as disposições da Lei Federal 

12.651/2012. 

1- Para o caso de intervenção na FMP, apresentar inexistência de alternativa técnico-locacional. 

2- Para as solicitações de cota de arrasamento, deverão ser apresentadas seções topobatimétricas, conforme orientações a serem 

fornecidas pela área técnica. 

2- Não poderá ser feita apenas solicitação de cota de arrasamento. 

3- A certidão de zoneamento deverá ser emitida pelo município declarando conformidade das atividades e empreendimentos 

pretendidos ao uso e ocupação do solo. 

4- Caso não haja planta oficial do Estado em escala apropriada será solicitado do requerente levantamento topográfico plani- 

altimétrico cadastral da área, em escala de no mínimo 1:2.000, com coordenadas oficiais e RN da FIBGE. 

 
 
 
 
 

Declaro conhecer a Legislação Federal e Estadual sobre recursos hídricos e que as informações prestadas são a expressão da verdade, sujeitando-me as penas da Lei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    ,  de  de      

 
 
 
 

 

Assinatura do Requerente ou do Representante Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imprimir 
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ANEXO 2 

Relatório de Vistoria 
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