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RESUMO 

 

A legislação ambiental brasileira possui instrumentos que protegem de forma direta 
algumas áreas de importância ecológica, que possuem cobertura vegetal, nativa ou 
não, independente dessas áreas pertencerem a propriedades privadas ou públicas. 
No presente estudo, o instrumento de proteção estudado é a Área de Preservação 
Permanente (APP), que tem como função ambiental a preservação da paisagem, 
biodiversidade e fluxo de fauna e flora, assim como a estabilidade ecológica e os 
recursos hídricos, assegurando desta maneira um ambiente equilibrado e o bem 
estar da sociedade. Apesar de tais áreas terem o objetivo de preservação, algumas 
atividades são permitidas por lei. O presente trabalho buscou analisar o histórico da 
evolução da legislação ambiental, traçando assim como foi o processo de criação e 
atualização de afetações de APPs. No segundo momento, compararam-se as 
atividades permitidas em APPs com a recente atualização ocorrida no estado do Rio 
de Janeiro, por meio da Resolução CONEMA 83/18. A comparação foi feita com a 
legislação em vigor, Lei 12.651/12 (código florestal), agrupando os itens adicionados 
às atividades que existiam e que possuíam a mesma característica, de forma a 
analisar se a alteração feita resulta em permissividade ou pertinência. Como 
resultado parcial fruto desta comparação, concluiu-se neste estudo que a 
atualização trouxe mecanismos que viabilizam o desenvolvimento sustentável dentro 
das APPs, sem que se perca sua função primária de preservação do meio ambiente. 

PALAVRAS – CHAVE: Proteção. Resolução. Código Florestal. 
 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Brazilian environmental legislation has instruments that directly protect some lands of 
ecological relevance with vegetation cover, whether native or not, regardless of 
whether these areas belong to private or public properties. In the present study, the 
protection instrument studied is the Permanent Preservation Area (PPA), whose 
environmental function is the preservation of the landscape, biodiversity and the flow 
of fauna and flora, as well as ecological stability and water resources, thus ensuring 
a balanced environment and the welfare of society. Although such areas are 
reserved for the purpose of preservation, some activities are permitted there by law. 
The present study aimed to analyze the history of the environmental legislation 
evolution, outlining how the PPAs were created and updated. In a second moment, 
the activities allowed in the PPAs were compared with the recent update in the Rio 
de Janeiro State through Resolution CONEMA 83/18. The comparison was made 
with the legislation in force, Law 12.651 / 12 (forest code), grouping the added to the 
activities that existed and had the same characteristic, in order to analyze if the 
alterations resulted in permissiveness or pertinence. As a partial result of this 
comparison, this study concluded that the update brought mechanisms that enable 
sustainable development within the PPA, without losing their primary function of 
preserving the environment. 
 

KEY WORDS: Protection. Resolution. Forest Code. 
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1 INTRODUÇÃO 

A sociedade brasileira enfrenta diversos problemas ambientais que levam à 

perda da biodiversidade e a degradação dos recursos naturais. Estes fatos vem 

ganhando destaque e a legislação avança de forma conjunta apesar de não ser 

aplicada ou fiscalizada de forma efetiva (GARCIA, 2012, p.55). 

De acordo com Schenini et al (2004, p.1) uma questão que é mundialmente 

aceita é o fato de que para existir proteção efetiva de alguma espécie, seja ela da 

fauna ou flora de qualquer ecossistema, é necessário existir a proteção da região em 

que ela se encontra como um todo. Uma das formas disso acontecer se dá por meio 

da criação de unidades de conservação, que além de proteger a fauna e a flora de 

interesse, preserva também aspectos culturais da região. 

A criação dessas unidades de conservação ocorre por meio do código 

florestal, que é o responsável pelas diretrizes de exploração do meio ambiente, 

executando-se sobre as propriedades privadas de modo a preservar as riquezas 

naturais. Isso é realizado de duas maneiras: uma sob a forma de Área de 

Preservação Permanente, que possui como foco todas as áreas que contribuem 

para a manutenção dos recursos hídricos e a segunda forma de proteção são as 

Áreas de Reserva Legal, que exercem a função de conservar a flora nativa 

(SPAROVEK et al, 2011, p.1). 

A definição de Área de Preservação Permanente (APP), segundo a Lei 

12.651/12 é de uma área protegida ou não por vegetação nativa, contribuindo para a 

preservação dos recursos naturais e garantia de um meio ambiente sustentável. 

Segundo Karsten et al (2013, p.2), o tamanho de uma APP não é definido pela 

extensão da propriedade, mas sim se aquela área possui as características pré-

determinadas pela lei. 

O último código florestal vigente, criado pela Lei 12.651/12, trouxe mudanças 

que influenciaram nas APP, tornando-as mais expostas a mudanças, sejam essas 

por interesse sociais ou por atividades de baixo impacto (KARSTEN et al, 2013, p.4). 

Essas alterações permitiram que o estado do Rio de Janeiro, por meio de uma nova 

regulamentação possibilitasse o aumento de permissividade para afetação de APPs, 

que será fruto de discussão no presente estudo. 
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1.1 Evolução do Código Florestal 

Um dos primeiros documentos referentes à proteção ambiental no Brasil é 

datado do período do Brasil Colônia, onde a Coroa Portuguesa tinha como principal 

atividade a extração de Pau Brasil. Como essa exploração era realizada de forma 

intensiva e contínua, a Coroa decretou a 1ª Carta Régia, no ano de 1542, com viés 

econômico onde decretava as normas para extração da madeira. A medida visava 

manter o controle das riquezas, mas foi um passo importante para a proteção das 

florestas (D’AGOSTIN et al, 2013, p.3). Os recursos naturais eram vistos apenas 

como produtos, sendo importantes enquanto os mesmos possuíssem valor para o 

comércio praticado na época (PRAES, 2012, p.3). 

Segundo MEDEIROS (2006, p.44) tanto no período do Brasil Colônia quanto 

no Império, as medidas adotadas para a proteção ambiental eram direcionadas a um 

recurso natural específico e não a uma região de interesse, fator que caracteriza o 

termo “área protegida”. 

Já no século XX, devido às características sócio – econômicas do país onde a 

agricultura avançava sobre a mata nativa e a pecuária se desenvolvia de forma 

extensiva, o Poder Público decidiu estabelecer limites para proteger as florestas 

(AHRENS, 2003, p.6). 

O primeiro código florestal foi criado, então, durante o governo de Getúlio 

Vargas, por meio do Decreto 23.793/19341: 

 
 

 
Art. 1º As florestas existentes no território nacional, consideradas em 
conjunto, constituem bem de interesse comum a todos os habitantes, do 
país, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que as 
leis em geral, e especialmente este código, estabelecem. 
 
 
 

Neste decreto, as florestas possuíam subclassificação de acordo com sua 

“função” e localização, sendo elas protetoras, remanescentes, modelo e de 

rendimento e a definição das formas de exploração em cada uma, além das 

disposições gerais de infrações, criação de fundo florestal, conselho e polícia (Brasil, 

                                                           
1
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D23793.htm>. Acesso em: 09 de 

outubro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D23793.htm
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1934a). De acordo com Praes (2012, p.4) a subclassificação das florestas, 

caracteriza, de certa forma, similaridade com o conceito de APP, mesmo que não 

tenha sido definido nenhum tipo de extensão de terra protegida. 

Dessa forma, o primeiro código florestal definiu não somente as bases para a 

proteção dos ecossistemas, como também definiu de forma clara por meio da 

subclassificação das florestas, áreas especiais que deveriam ser protegidas 

garantindo sua conservação e uso controlado (MEDEIROS, 2006, p.51). 

No início do governo militar, criou-se um novo código florestal mediante a Lei 

nº 4771 de setembro de 1965, que modificou o anterior retirando as tipologias de 

florestas criadas e acrescentou novas definições: Parque Nacional, Floresta 

Nacional, Área de Proteção Permanente e Reserva Legal (MEDEIROS, 2006, p.52). 

 
 
  

Art. 1º As florestas existentes no território nacional e as demais formas 
de vegetação, 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. 

 

 

Antes da Lei 4.771/65, não existia limitação sobre uso da vegetação dentro de 

propriedades privadas, apenas ocorria preservação se a área fosse classificada 

como de Interesse Social. Com a criação das APPs e Reservas Legais, o 

proprietário rural passou a ser obrigado a preservar resultando assim no fim das 

indenizações pagas pelo Poder Público aos proprietários quando estes eram 

obrigados a preservar uma parte de sua propriedade (BORGES et al, 2011, p.2). 

A Lei 4.771/65 previa a extensão de terra que deveria ser preservada dentro 

das propriedades, tanto nas APPs quanto a porcentagem referente à Reserva Legal 

(PRAES, 2012, p.5). 

Recentemente ocorreu uma atualização do código pela publicação da 

Lei12651/12 que alterou um pouco a definição de APP. De acordo com Chiavar e 

LOPES (2006, p.22) é importante ressaltar a relação entre as normas federais e 
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estaduais, que apesar do código determinar as diretrizes fica a cargo do Estado 

elaborar essa regulamentação dos imóveis rurais. 

Dessa forma, o Conselho Estadual de Meio Ambiente do Rio de Janeiro – 

CONEMA, por meio da Resolução CONEMA Nº 42, de 17 de Agosto de 2012, 

utilizando de uma de suas competências, realizou uma atualização do Código 

Florestal sobre o uso de APP, gerando como possíveis categorias analíticas para 

comparação entre os dispositivos legais: permissividade e pertinência. 

A atualização ocorreu mediante a resolução CONEMA nº 83, de 26 de Julho 

de 2018, que disserta sobre a definição de novas atividades, classificando-as assim 

como de baixo impacto ambiental. 

A permissividade possui como significado o que se pode permitir; suscetível 

de admissão; tolerável ou admissível. Já a palavra pertinência significa qualidade do 

que é pertinente, que se refere ao assunto em questão, uma característica do que é 

concernente apropriado e relevante. 

Neste estudo, estas duas palavras foram utilizadas para categorizar como a 

Resolução CONEMA 83/18 é percebida pelo público alvo da pesquisa. A 

permissividade neste caso, refere-se a possibilidade de abrandamento da legislação 

enquanto que a pertinência exemplifica que tais atividades não prejudicam ou 

descaracterizam a função de uma APP. 

1.2 Objetivo 

O objetivo deste estudo é analisar se as atualizações trazidas pela Resolução 

CONEMA 83/18 no Estado do Rio de Janeiro em relação ao Código Florestal, Lei 

12651/12, que inclui novas atividades passíveis de afetação de Áreas de 

Preservação Permanente possuem caráter permissivo ou pertinente.  

1.2.1 Objetivos específicos 

Como objetivos específicos deste trabalho, foram produzidos três produtos, 

sendo o primeiro a análise comparativa das atividades permitidas em APP no 

Código Florestal de 1965 e da Lei 12651/12. Em sequencia temos a revisão 

bibliográfica das atividades de baixo impacto ambiental incluída pela Resolução 

CONEMA 83/18 em comparação com as já permitidas pela Lei 12651/12, em vigor. 
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E como último produto, a produção de um questionário, aplicado a um grupo 

específico e conhecedor do tema, para avaliar como essas novas atividades são 

percebidas, como pertinentes ou permissivas. 

1.3 Justificativa 

As APPs foram criadas com objetivo de proteger os recursos naturais e de 

acordo com Borges et al (2011, p.2)  elas ao realizarem sua função de proteção, 

proporcionando a recarga de aquíferos, o controle de sedimentos e a preservação 

da biodiversidade, entregam à sociedade um serviço que é fundamental para 

assegurar o bem estar da população.  

No momento em que a CONEMA 83/18 permite que mais 18 atividades 

possam ser executadas dentro deste espaço, ressalta-se a necessidade de 

questionamento se esses acréscimos terão como fruto o auxílio ao desenvolvimento 

sustentável ou facilitarão o uso de forma intensiva, provocando, desta forma, uma 

acelerada degradação dos recursos ambientais, perdendo então, a premissa original 

de preservação. 

1.4 Materiais e Métodos 

O presente estudo foi desenvolvido baseado na pesquisa exploratória 

qualitativa, por meio da consulta em diferentes tipos de publicações acadêmicas 

como artigos, teses, dissertações e também em publicações oficiais da legislação 

brasileira como decretos e resoluções. Também foi realizado trabalho de campo com 

entrevistas com alunos, grupo conhecedor do tema. 

Em um primeiro momento, o direcionamento da pesquisa foi em conhecer a 

linha temporal de criação de medidas ou leis que protegiam o meio ambiente, 

compreendendo assim como evoluiu as leis ambientais.  

Tendo montado o arcabouço da evolução da legislação, a pesquisa foi 

direcionada as APPs, suas características e nas diferenças existentes entre o código 

florestal em que apareceu pela primeira vez e a legislação vigente. 

O estudo então finaliza com a análise do resultado da pesquisa realizada com 

alunos e ex-alunos do curso de Engenharia Ambiental, sobre a atualização da 
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legislação por meio da Resolução CONEMA 83/18 no Estado do Rio de Janeiro, que 

regulamenta novas atividades passíveis de afetação de APP. 

Este grupo foi escolhido para realização da pesquisa, por ter estado em 

recente contato com a legislação abordada neste trabalho, devido a realização da 

matéria Silvicultura. 

 

2 CONTEXTO DO NASCIMENTO DO CONCEITO ÁREA DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE 

Na Lei 4.771/652 em que surgiu pela primeira vez o conceito de APP, não 

possuía esse termo com uma definição específica de seu significado. O que existia 

era uma descrição de formas de vegetação que seriam consideradas de 

preservação permanente quando situadas nos locais determinados pelo Poder 

Público:  

 
 

Art. 2º 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 das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou 
artificiais; 

c) nas nascentes, mesmo nos chamados "olhos d'água", sejam qual for a 
sua situação topográfica; 

d) no topo de morros, montes, montanhas e serras; 

e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, 
equivalente a 100% na linha de maior declive 

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de 
mangues; 
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas; 
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, nos campos 
naturais ou artificiais, as florestas nativas e as vegetações campestres. 
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O Art. 3º3 incluia outras regiões nessa classe de preservação permanente, 

quando estas fossem classificadas como de interesse pelo Poder Público:  

Art. 3º Consideram-se, ainda, de preservações permanentes, quando 

assim declaradas por ato do Poder Público, as florestas e demais 

formas de vegetação natural destinadas:  

a) a atenuar a erosão das terras; 

b) a fixar as dunas; 

c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 

d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades 

militares; 

e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou 

histórico; 

f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção; 

g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas; 

h) a assegurar condições de bem-estar público. 

 

Apesar da criação dessas áreas especiais, a supressão de vegetação era 

permitida, como descrita pelo Artigo 3º (SILVA JÚNIOR et al, 2017, p.1): 

 
 

§ 1° A supressão total ou parcial de florestas de preservação 
permanente só será admitida com prévia autorização do Poder 
Executivo Federal, quando for necessária à execução de obras, 
planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social. 
 
 

Apesar do código de 1965 ter criado as APPs com objetivo claro de controlar 

o uso das terras e desta forma, manter um meio ambiente equilibrado, isso não 

impediu o crescente aumento do desmatamento. Após inúmeras alterações no 

código ao longo das décadas, só em 2010 foi criada uma comissão que aprovou no 

dia 6 de junho a proposta para modificar o código sendo então em 25 de maio de 

2012 sancionada a Lei 12.651(MAIA, 2013, p.6). 

Muito foi debatido durante esses dois anos de processo e o principal embate 

foi entre ruralistas, que desejavam expandir suas produções em áreas já 
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consolidadas como das APPs e ambientalistas que tentavam bloquear medidas que 

colocassem em risco as áreas protegidas (TAVARES; AREAL, 2012, p.3). 

A Lei Nº. 12.651/12 4 se diferencia da anterior em alguns aspectos, que não 

serão abordados neste estudo, mas mantêm algumas definições que foram incluídas 

no código antecessor por meio da Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001, tais 

como: 

 
 
    Art. 3 º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

I - Amazônia Legal: os Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, 
Rondônia, Amapá e Mato Grosso e as regiões situadas ao norte do 
paralelo 13°S, dos Estados de Tocantins e Goiás, e ao oeste do 
meridiano de 44° W, do Estado do Maranhão; 

II - Área de Preservação Permanente - 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; 

III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou 
posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de 
assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos 
naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos 
processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, 
bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa; 
 
 

Para compreender a diferença entre o critério atual e o da Lei 4.771/65, os 

próximos parágrafos serão comparações entre ambos, de forma a exemplificar as 

mudanças aprovadas pelo congresso. 

As primeiras diferenças encontradas entre a Lei 4.771/65 e a Lei 12651/12 se 

refere ao detalhamento, já que a Lei anterior era bastante generalista com relação à 

extensão de terras protegidas para cada região determinada como APP. De acordo 

com Karsten et a l(2013, p.4) outra diferença acontece na questão de permitir 

supressão de vegetação em APP.  As duas leis permitem tal ação, porém a vigente 

mudou algumas definições do que seria interesse social, atividades de baixo impacto 

e utilidade pública, possibilitando assim maiores intervenções na região.  
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O primeiro item relacionado às APPS versa sobre a largura das faixas 

marginais dos cursos d’água. Na lei antiga não se distinguia quais tipos se 

encaixavam na descrição, como é feito na atual, onde apenas se aplica para cursos 

d’água naturais perenes ou intermitentes. De acordo com Roriz e Fearnside (2015, 

p.59), a extensão protegida para as margens dos cursos d’água eram medidas a 

partir do nível mais alto e na Lei atual essa medida ocorre a partir da borda da calha 

do leito regular. O quadro 1 exemplifica a comparação da extensão de terra 

protegida a partir das faixas marginas dos rios para cada uma das duas leis 

estudadas.  

Quadro1: Comparação entre a Lei 4.771/65 e Lei 12.651/12 no item faixas marginais de rios. 

Localização 

Lei 4.771/65 Lei 12.651/12 

Largura Área protegida Largura 
Área 

protegida 

Faixas 

marginais 

dos rios 

10 metros 5 metros < 10 metros 30 metros 

10 a 200 

metros 
Metade 

10 a 50 metros 50 metros 

50 a 200 metros 100 metros 

> 200 metros 100 metros 
200 a 600 metros 200 metros 

> 600 metros 500 metros 

 

Nos itens relacionados a lagos, lagoas e reservatórios de água, naturais ou 

não, a Lei 4.771/65 não deixa especificada qual a área ao entorno que deveria ser 

protegida. Isso acabou deixando a questão em aberto, e apenas em 2002 o 

CONAMA conseguiu regulamentar essa metragem, por meio da Resolução 

CONAMA nº 302, de 20 de março de 2002 (BORGES et al, 2011, p.216). No quadro 

2 é exemplificada como a Lei 4.771/65 definia os limites de proteção das regiões 

supracitadas e como a lei vigente define a extensão de proteção que se diferencia 

entre áreas urbanas e rurais. 
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Quadro 2: Comparação entre a Lei 4.771/65 e Lei 12651/12 nos itens lagos, lagoas, reservatórios e 

nascentes. 

Localização 

Lei 4.771/65 Lei 12.651/12 

Largura 
Área 

protegida 
Largura 

Área 

protegida 

Lagos e 

lagoas 

Não especifica 

tamanho 
Ao redor 

Área rural 100 metros 

Até 20 hectares de 

superfície 
50 metros 

Área urbana 30 metros 

Reservatórios 

(artificiais ou 

naturais) 

Não especifica 

tamanho 
Ao redor 

Não especifica 

tamanho 

Definido na 

licença 

ambiental 

Nascentes 
Não especifica 

tamanho 
Ao redor No entorno 

Raio mínimo 

de 50 metros 

 

Com a exclusão das nascentes classificadas como intermitentes e dos rios 

efêmeros, permite-se desta maneira a ocupação de áreas que em determinadas 

épocas do ano podem sofrer com inundações, já que os rios efêmeros só possuem 

vazão nas épocas de chuva, deixando assim a população passível de habitar uma 

região de risco que pode sofrer com as altas precipitações (KARSTEN et al, 2013, 

p11). 

A descrição de outras formas de vegetação nativa que fazem parte da APP 

está presente em ambos os códigos, porém se mantém a característica do atual, de 

possuir uma descrição mais precisa da metragem de terra que será protegida e de 

como essa medição deve ser realizada. Apenas algumas áreas foram alteradas pela 

Lei 12.651 e essas alterações são apresentadas pelo quadro 3, onde é possível 

exemplificar a partir de qual ponto a área passa a ser considerada uma APP. 
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Quadro 3: Comparação entre a Lei 4.771/65 e Lei 12651/12 nos itens outras vegetações protegidas. 

Localização 
Lei 4.771/65 Lei 12.651/12 

Área protegida Área protegida 

Borda dos tabuleiros 

ou chapadas. 

Borda dos tabuleiros ou 

chapadas. 

Até a linha de ruptura do relevo, 

em faixa nunca inferior a 100 

metros em projeções 

horizontais. 

Topo de morros, 

montes, montanhas e 

serras. 

Topo de morros, 

montes, montanhas e 

serras. 

Altura mínima de 100 metros e 

inclinação média maior que 25º, 

partir da curva de nível a 2/3 da 

altura mínima da elevação 

sempre em relação à base. 

Altitude superior a 

1.800 metros 

Nos campos naturais ou 

artificiais, as florestas 

nativas e as vegetações 

campestres. 

Qualquer que seja a vegetação. 

 

A preservação da vegetação em topos de morros ou montanhas é essencial 

para a manutenção do ciclo hidrológico, assim como em suas funções de auxílio na 

infiltração de águas nos ambientes rurais urbanos (VARJABEDIAN; MECHI, 2013, 

p.5). 

Duas vegetações foram acrescentadas na Lei 12651/12, os mangues e as 

veredas, sendo os mangues protegidos em toda a sua extensão e as veredas 

protegidas em suas faixas marginais, em projeção horizontal com largura mínima de 

50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado 

(BRASIL, 2012). 

O quarto item de comparação é referente ao Interesse Social declarado por 

ato do Chefe do Poder executivo, que transforma áreas cobertas por florestas ou 

outros tipos de vegetação em APP, que possuam finalidades de proteger flora e 

fauna. Não há grandes diferenças nesse item e o quadro 4 traz os itens já existentes 

e os acréscimos feitos, como mitigação de enchentes e deslizamentos devido à 

erosão, proteção de várzeas e de áreas úmidas e a retirada da proteção de dunas 

no código atual. 
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Quadro 4: Comparação entre a Lei 4.771/65 e Lei 12651/12 no item Interesse Social. 

Lei 4.771/65 Lei 12.651/12 

Interesse Social Interesse Social 

Atenuar a erosão das terras 

Conter a erosão do solo e mitigar riscos de 

enchentes e deslizamentos de terra e de 

rocha; 

Fixar as dunas; Proteger as restingas ou veredas; 

Formar faixas de proteção ao longo 

de rodovias e ferrovias; 
Proteger várzeas; 

Auxiliar a defesa do território nacional 

a critério das autoridades militares; 

Abrigar exemplares da fauna ou da flora 

ameaçados de extinção; 

Proteger sítios de excepcional beleza 

ou de valor científico ou histórico 

Proteger sítios de excepcional beleza ou de 

valor científico, cultural ou histórico; 

Asilar exemplares da fauna ou flora 

ameaçados de extinção 

Formar faixas de proteção ao longo de 

rodovias e ferrovias; 

Manter o ambiente necessário à vida 

das populações silvícolas; 
Assegurar condições de bem-estar público; 

Assegurar condições de bem-estar 

público. 

 

Auxiliar a defesa do território nacional, a 

critério das autoridades militares. 

Proteger áreas úmidas, especialmente as 

de importância internacional. 

 

Importante ressaltar que as definições de Reserva Legal e Amazônia Legal só 

foram incluídas pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001. Elas foram uma das 

muitas modificações que Lei 4.771/65 sofreu, incentivando desta maneira a criação 

de um novo código florestal. 

Sobre a Reserva Legal, ela foi mantida no código vigente, segundo o Art. 125: 

todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de 

Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Proteção 

Permanentes observadas os seguintes percentuais mínimos em relação à área do 

imóvel excetuado os casos previstos no art. 68 desta Lei: 
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I - localizado na Amazônia Legal: 
a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas; 
b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado; 
c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais; 
 
II - localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento). 
 
 

O código6 também explica o local exato que deve estar localizada a reserva 

legal dentro do imóvel rural, para que ela realmente possa desempenhar sua função 

de proteção da fauna e flora: 

 
 

Art. 14.  A localização da área de Reserva Legal no imóvel rural deverá 
levar em consideração os seguintes estudos e critérios: 
I - o plano de bacia hidrográfica; 
II - o Zoneamento Ecológico-Econômico  
III - a formação de corredores ecológicos com outra Reserva Legal, com 
Área de Preservação Permanente, com Unidade de Conservação ou 
com outra área legalmente protegida; 

IV - as áreas de maior importância para a conservação da 
biodiversidade; e 

V - as áreas de maior fragilidade ambiental. 
 
 

Na lei 12651/12, algumas regiões que estão destinadas a empreendimentos 

que são considerados importantes para a saúde da população e desenvolvimento 

econômico, estão liberados de possuir metragem reservada à área de Reserva 

Legal, como descrito nos parágrafos abaixo7: 

 
 

§ 6
o Os empreendimentos de abastecimento público de água e 

tratamento de esgoto não estão sujeitos à constituição de Reserva Legal. 
 
§ 7

o
 Não será exigido Reserva Legal relativa às áreas adquiridas ou 

desapropriadas por detentor de concessão, permissão ou autorização 
para exploração de potencial de energia hidráulica, nas quais funcionem 
empreendimentos de geração de energia elétrica, subestações, ou seja, 
instaladas linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica. 
 
§ 8

o Não será exigido Reserva Legal relativa às áreas adquiridas ou 
desapropriadas com o objetivo de implantação e ampliação de 
capacidade de rodovias e ferrovias. 
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Apenas no artigo 17 se define que a Reserva Legal deve manter a cobertura 

de vegetação nativa, o que a diferencia da Área de Proteção Permanente, 

independente de quem for seu proprietário, sendo ele público ou privado. Uma vez 

registrada como Reserva Legal, por meio de sua inscrição no CAR (Cadastro 

Ambiental Rural), não é possível mais que sua área seja modificada e mesmo que a 

propriedade rural mude de dono, a área destinada a ela deve permanecer a mesma. 

Este item é definido no Art. 18 e com acréscimo de também serem transferidas 

quaisquer obrigações assumidas para aquela área. 

 

Ainda segundo o artigo 17 8no § 1o, fica permitida a exploração econômica da 

Reserva Legal, mediante manejo sustentável que deve ser aprovado pelo SISNAMA. 

Os artigos subsequentes descrevem quais atividades podem ser realizadas e quais 

materiais podem ser comercializados:  

 
 

Art. 20.  No manejo sustentável da vegetação florestal da Reserva Legal, 
serão adotadas práticas de exploração seletiva nas modalidades de 
manejo sustentável sem propósito comercial para consumo na 
propriedade e manejo sustentável para exploração florestal com 
propósito comercial. 

Art. 21.  É livre a coleta de produtos florestais não madeireiros, tais como 
frutos, cipós, folhas e sementes, devendo-se observar: 

I - os períodos de coleta e volumes fixados em regulamentos específicos, 
quando houver; 

II - a época de maturação dos frutos e sementes; 

III - técnicas que não coloquem em risco a sobrevivência de indivíduos e 
da espécie coletada no caso de coleta de flores, folhas, cascas, óleos, 
resinas, cipós, bulbos, bambus e raízes. 

Art. 22.  O manejo florestal sustentável da vegetação da Reserva Legal 
com propósito comercial depende de autorização do órgão competente e 
deverá atender às seguintes diretrizes e orientações: 

I - não descaracterizar a cobertura vegetal e não prejudicar a 
conservação da vegetação nativa da área; 

II - assegurar a manutenção da diversidade das espécies; 

III - conduzir o manejo de espécies exóticas com a adoção de medidas 
que favoreçam a regeneração de espécies nativas. 
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O código atual 9 também trata da exploração da Reserva Legal quando não é 

para propósito comercial, voltado então para consumo dentro do próprio imóvel: 

 
 

Art. 23.  O manejo sustentável para exploração florestal eventual sem 
propósito comercial, para consumo no próprio imóvel, independe de 
autorização dos órgãos competentes, devendo apenas ser declarados 
previamente ao órgão ambiental a motivação da exploração e o volume 
explorado, limitando a exploração anual a 20 (vinte) metros cúbicos. 
 
 

3 CONTEXTO ESTADUAL 

A Lei nº 12.651/201210, que é o código florestal atual, em seu Art. 3º: 

considera atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental que podem ser 

realizadas dentro das Áreas de Proteção Permanentes: 

 
 

a) abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e 
pontilhões, quando necessárias à travessia de um curso d’água, ao 
acesso de pessoas e animais para a obtenção de água ou à retirada de 
produtos oriundos das atividades de manejo agroflorestal sustentável; 

b) implantação de instalações necessárias à captação e condução de 
água e efluentes tratados, desde que comprovada a outorga do direito de 
uso da água, quando couber; 

c) implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo; 

d) construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno 
ancoradouro; 

e) construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de 
comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais 
em áreas rurais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço 
próprio dos moradores; 

f) construção e manutenção de cercas na propriedade; 

g) pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados outros 
requisitos previstos na legislação aplicável; 

h) coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e 
produção de mudas, como sementes, castanhas e frutos, respeitada a 
legislação específica de acesso a recursos genéticos; 

i) plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas 
e outros produtos vegetais, desde que não implique supressão da 
vegetação existente nem prejudique a função ambiental da área; 
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j) exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e 
familiar, incluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, 
desde que não descaracterizem a cobertura vegetal nativa existente nem 
prejudiquem a função ambiental da área; 

k) outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventuais e 
de baixo impacto ambiental em ato do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente - CONAMA ou dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente; 

 
 

Antes de prosseguir com a apresentação das novas atividades e a análise de 

sua pertinência ou não, é relevante explicar que o CONEMA é o Conselho Estadual 

de Meio Ambiente, sendo um órgão colegiado, deliberativo e consultivo instituído no 

âmbito da Secretaria de Estado do Ambiente, que tem por finalidade deliberar sobre 

as diretrizes da Política Estadual de Meio Ambiente e sua aplicação pela Secretaria 

de Estado do Ambiente e demais instituições nele representadas, bem como orientar 

o Governo do Estado na gestão do meio ambiente (BRASIL, 2007). 

Desta maneira, o CONEMA aprovou em 26 de julho de 2018 uma resolução11 

na qual acrescenta novas atividades permitidas de serem realizadas dentro das 

APPs, aumentando desta forma dentro do estado do Rio de Janeiro a exploração 

desses espaços. 

I - construção de muro de divisa de propriedades ou posses em áreas 
urbanas consolidadas, com dispositivo que permita acesso ao corpo 
hídrico; 

II - a intervenção na calha de cursos d'água, que possuem projeto 
hidráulico devidamente aprovado pelo órgão ambiental, para a execução, 
regularização, manutenção ou reparo de estruturas hidráulicas, tais 
como travessias (sobre ou sob corpos hídricos), canalizações, estruturas 
de contenção de margens, soleiras, deck, píer e pequenas estruturas de 
apoio a embarcações; 

III - serviços de execução de limpeza e desobstrução de cursos d'água; 

IV - obras de arte para contemplação e de relevância turística, desde que 
não prejudiquem o escoamento de cheias do curso d'água; 

V - instalações necessárias para o lançamento da drenagem de águas 
pluviais; 

VI - implantação de cobertura projetada ou em balanço, assim 
compreendidas as estruturas em que uma ou mais extremidades não 
contam com apoio no solo; 

VII - implantação de benfeitorias removíveis sem fundação ou 
sustentadas por estruturas metálicas; 

VIII - abertura de pequenas vias internas implantadas em piso permeável 
quando indispensáveis ao trânsito de pessoas ou veículos; 

                                                           
11

  Disponível em:<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=366042>. Acesso em 15 de outubro de 2018. 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=366042
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IX - construção de pequeno estacionamento implantado em piso 
permeável em áreas urbanas consolidadas; 

X - implantação de pequeno pátio ou área de manobra em piso 
permeável em áreas urbanas consolidadas; 

XI - implantação de pequenas áreas públicas coletivas de lazer sem 
estruturas edificáveis e camping regulamentado por órgão competente 
em área com superfície permeável; 

XII - poços para extração de água subterrânea, bem como o abrigo 
associado, desde que devidamente regularizados pelo órgão 
competente; 

XIII - instalação de poste de rede de energia elétrica ou 
telecomunicações; 

XIV - implantação de pequenas estruturas de apoio para o 
desenvolvimento do ecoturismo e turismo sustentável; 

XV - construção de rampa para decolagem de asa delta, parapente e 
afins; 

XVI - manejo de sistemas agroflorestais implantados de acordo com as 
normas estaduais, incluindo as podas e supressão das espécies 
adubadeiras, dentro do contexto do manejo florestal agroecológico, 
desde que não descaracterizem a cobertura vegetal nativa quando 
existente, nem prejudiquem a função ambiental da área; 

XVII - cultivo de produtos de subsistência e pequenos animais 
domésticos, bem como a utilização de sistemas orgânicos de produção 
em escala reduzida, pelos agricultores familiares; 

XVIII - implantação de grampos e vias de escalada e rapel em encostas 
ou partes destas com declividade superior a 45º. 
 
 

O código vigente permite a abertura de pequenas vias com objetivo de facilitar 

o acesso ao local, seja ela para obtenção de algum recurso ou apenas travessia. 

Porém na Resolução CONEMA 83/18, se permite que essas pequenas vias sejam 

pavimentadas, por piso permeável, com ideia de facilitar a circulação incluindo 

veículos. A autorização para a pavimentação contribui para uma mudança visual na 

paisagem e colabora com o aumento no fluxo de pessoas na região, podendo desta 

maneira acarretar um impacto negativo no ambiente interferindo até mesmo na 

fauna e flora. O quadro 5 apresenta como são permitidas as aberturas das vias de 

acesso na Lei atual e a comparação do que foi acrescentado pela Resolução. 
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Quadro 5: Comparação entre atividades de baixo impacto ambiental - abertura de via. 

Lei 12.651/12 Resolução CONEMA 83/18 

Atividade de Baixo Impacto Atividade de Baixo Impacto 

Abertura de pequenas vias de acesso 

interno e suas pontes e pontilhões, 

quando necessárias à travessia de um 

curso d’água, ao acesso de pessoas e 

animais para a obtenção de água ou à 

retirada de produtos oriundos das 

atividades de manejo agroflorestal 

sustentável; 

Abertura de pequenas vias internas 

implantadas em piso permeável quando 

indispensáveis ao trânsito de pessoas 

ou veículos; 

 

Quando a atividade acrescentada tem como propósito a melhoria do 

saneamento básico, é pertinente que seja realizada, visto que tanto a captação de 

água quanto a condução de efluentes tratados já são permitidos dentro das APPs. 

Melhoria no saneamento básico resulta diretamente na melhoria das condições 

ambientais, ajudando de forma efetiva a preservação do local. O quadro 6 apresenta 

as atividades relacionadas a saneamento básico que já eram permitidas dentro de 

APP e a nova atividade acrescentada referente ao lançamento de águas pluviais. 

Quadro 6: Comparação entre atividades de baixo impacto ambiental - instalações de saneamento. 

Lei 12.651/12 Resolução CONEMA 83/18 

Atividade de Baixo Impacto Atividade de Baixo Impacto 

Implantação de instalações necessárias 

à captação e condução de água e 

efluentes tratados, desde que 

comprovada à outorga do direito de uso 

da água, quando couber; 

Instalações necessárias para o 

lançamento da drenagem de águas 

pluviais; 

 

Na esfera do ecoturismo os itens incluídos pela CONEMA são bastante 

positivos, pois fortalecem seu desenvolvimento fornecendo infraestrutura. A 

expansão dessa atividade movimenta a economia local e funciona como estímulo 

para a contínua preservação do espaço podendo, inclusive, ampliar o interesse para 
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áreas que não são abrangidas pelas áreas de proteção permanente. Na Lei vigente 

existe apenas um único item relacionado ao ecoturismo e o quadro 7 mostra junto a 

este item, o que foi acrescentado pela CONEMA 83/18 enfatizando a importância 

dessa atualização.  

Quadro 7: Comparação entre atividades de baixo impacto ambiental – ecoturismo. 

Lei 12.651/12 Resolução CONEMA 83/18 

Atividade de Baixo 

Impacto 
Atividade de Baixo Impacto 

Implantação de 

trilhas para o 

desenvolvimento do 

ecoturismo; 

Implantação de 

pequenas 

estruturas de 

apoio para o 

desenvolvimento 

do ecoturismo e 

turismo 

sustentável; 

Construção de 

rampa para 

decolagem de asa 

delta, parapente e 

afins; 

Implantação de 

grampos e vias 

de escalada e 

rapel em 

encostas ou 

partes destas 

com declividade 

superior a 45º 

 

Sobre as intervenções relacionadas aos cursos d’água, soam como pontos 

negativos, já que permitem uma maior interferência no leito do rio. Essas 

intervenções também autorizam a construção de decks, píeres e pequenas 

estruturas de apoio, possibilitando, desta forma, um aumento no fluxo de 

embarcações e, possivelmente, do tamanho das mesmas, podendo resultar de 

forma negativa devido à crescente interação das pessoas com o ecossistema e da 

poluição que se acrescenta na região devido ao uso dessas embarcações. 

O quadro 8 apresenta os itens acrescentados pela Resolução, sendo possível 

comparar a quantidade de intervenções passíveis de afetação, mesmo que estas 

sejam autorizadas por órgãos ambientais. 
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Quadro 8: Comparação entre atividades de baixo impacto ambiental – intervenções em rios. 

Lei 12.651/12 Resolução CONEMA 83/18 

Atividade de Baixo Impacto Atividade de Baixo Impacto 

Construção de rampa de lançamento 

de barcos e pequeno ancoradouro; 

A intervenção na calha de cursos 

d'água, que possuem projeto hidráulico 

devidamente aprovado pelo órgão 

ambiental, para a execução, 

regularização, manutenção ou reparo de 

estruturas hidráulicas, tais como 

travessias (sobre ou sob corpos 

hídricos), canalizações, estruturas de 

contenção de margens, soleiras, deck, 

píer e pequenas estruturas de apoio a 

embarcações; 

 

A exploração agroflorestal já era permitida, independente da área estar 

degradada ou não, e necessitava de uma autorização estadual do órgão competente 

(KARSTEN et al, 2013, p.13). Como exemplos de explorações permitidas, temos a 

coleta de produtos não madeireiros e o plantio de outras espécies vegetais (item i do 

Art. 3º) e a Resolução CONEMA incluiu, então, conforme apresentado no quadro 9 o 

cultivo de produtos de subsistência a esse manejo florestal, possibilitando que as 

famílias tradicionais e quilombolas permaneçam em suas terras de forma digna. 

Para viabilizar esse cultivo foi autorizada a poda e a supressão das espécies 

adubadeiras de maneira controlada, preservando sempre a característica da APP.  
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Quadro 9: Comparação entre atividades de baixo impacto ambiental – manejo agroflorestal. 

Lei 12.651/12 Resolução CONEMA 83/18 

Atividade de Baixo Impacto Atividade de Baixo Impacto 

Coleta de produtos não madeireiros 

para fins de subsistência e produção de 

mudas, como sementes, castanhas e 

frutos, respeitada a legislação 

específica de acesso a recursos 

genéticos; 

Manejo de sistemas agroflorestais 

implantados de acordo com as normas 

estaduais, incluindo as podas e 

supressão das espécies adubadeiras, 

dentro do contexto do manejo florestal 

agroecológico, desde que não 

descaracterizem a cobertura vegetal 

nativa quando existente nem 

prejudiquem a função ambiental da área; 

Exploração agroflorestal e manejo 

florestal sustentável, comunitário e 

familiar, incluindo a extração de 

produtos florestais não madeireiros, 

desde que não descaracterizem a 

cobertura vegetal nativa existente, nem 

prejudiquem a função ambiental da 

área; 

Cultivo de produtos de subsistência e 

pequenos animais domésticos, bem 

como a utilização de sistemas orgânicos 

de produção em escala reduzida, pelos 

agricultores familiares; 

 

Algumas atividades incluídas possuem caráter voltado para o turismo, seja 

por meio de criação de obras de artes para exposição ou estruturas removíveis. 

Novamente esses itens possuem a função de atrair o público de forma a intensificar 

a movimentação na área e nem sempre isso tem como retorno apenas pontos 

positivos. Apesar das estruturas não serem fixas, elas causam uma mudança visual 

na região, indo no sentido oposto da definição da área de proteção, que é a 

preservação da vegetação e, consequentemente, dos recursos hídricos.  

Na lei vigente não existia nenhum item que abordasse atividades voltadas 

para o turismo. Desta maneira, o quadro 10 apresenta apenas os acréscimos feitos 

pela CONEMA 83/18. 
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Quadro 10: Atividades de baixo impacto ambiental – estruturas. 

Resolução CONEMA 83/18 

Atividade de Baixo Impacto 

Obras de arte para 

contemplação e de 

relevância turística, 

desde que não 

prejudiquem o 

escoamento de 

cheias do curso 

d'água; 

Implantação de 

cobertura projetada 

ou em balanço, assim 

compreendidas as 

estruturas em que 

uma ou mais 

extremidades não 

contam com apoio no 

solo; 

Implantação de 

benfeitorias 

removíveis sem 

fundação ou 

sustentadas por 

estruturas 

metálicas 

Implantação de 

pequenas 

áreas públicas 

coletivas de 

lazer sem 

estruturas 

edificáveis e 

camping 

regulamentado 

por órgão 

competente em 

área com 

superfície 

permeável; 

 

Quando se refere às áreas urbanas consolidadas, os acréscimos são 

positivos, visto que são intervenções necessárias como divisas de propriedades. O 

uso de espaços para pátios de manobras possibilita um melhor aproveitamento de 

uma área que poderia ou não ser aproveitada de forma adequada. 

No código de 2012, Lei 12.651/12, é permitida a construção de cercas desde 

que o acesso ao corpo hídrico seja mantido. O mesmo acontece na Resolução 

CONEMA 83/18 com a construção de muros. 

O quadro 11 mostra as atividades referentes a áreas urbanas consolidadas, 

especificando inclusive o tipo de pavimentação permitida para a construção de 

pátios e estacionamentos. 
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Quadro 11: Atividades de baixo impacto ambiental - construções. 

Resolução CONEMA 83/18 

Atividade de Baixo Impacto 

Construção de muro de 

divisa de propriedades ou 

posses em áreas urbanas 

consolidadas, com 

dispositivo que permita 

acesso ao corpo hídrico; 

Construção de pequeno 

estacionamento 

implantado em piso 

permeável em áreas 

urbanas consolidadas; 

Implantação de 

pequeno pátio ou área 

de manobra em piso 

permeável em áreas 

urbanas consolidadas; 

 

Os últimos itens analisados e apresentados no quadro 12, dizem respeito às 

intervenções que possuem como objetivo a melhoria da condição de vida da 

população, por meio de serviços que impeçam o transbordamento de um curso 

d’água, estruturas que facilitem a obtenção de água ou acesso à energia elétrica. 

São interferências pontuais que trazem mais benefícios à população e que, do ponto 

de vista ambiental, não causam nenhuma perda. Aliás, a limpeza de cursos d’água é 

uma interferência bastante positiva, já que recupera o leito do rio e impede 

extravasamento. 

Quadro 12: Atividades de baixo impacto ambiental - serviços píblicos. 

Resolução CONEMA 83/18 

Atividade de Baixo Impacto 

Serviços de execução 

de limpeza e 

desobstrução de cursos 

d'água; 

Poços para extração de água 

subterrânea, bem como o 

abrigo associado, desde que 

devidamente regularizados 

pelo órgão competente; 

Instalação de poste de 

rede de energia elétrica 

ou telecomunicações; 
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As alterações trazidas pela Resolução CONEMA 83/18, possuem, de forma 

geral, características mais positivas que negativas. As características positivas são 

direcionadas ao bem estar da população, de uma forma geral, por meio de melhorias 

de saneamento básico e fomento da economia tanto com ecoturismo quanto na 

exploração agroflorestal. 

As modificações com aspectos negativos são relacionadas à interferência 

direta no quesito visual da área de proteção permanente, visto que se autorizaram 

construções desde estruturas fixas como decks passando por estruturas em balanço 

e estruturas do tipo removível. Toda essa infraestrutura possibilita um maior acesso 

à APP, o aumento no fluxo local, o que interfere diretamente na dinâmica do 

ambiente e pode acarretar num aumento da poluição. 

Um item que pode ser considerado desnecessário é o referente à construção 

de obra de arte para contemplação e de relevância turística. O impacto de uma obra 

num local que deveria estar protegido com o propósito de atrair turismo é o oposto 

do que a definição de APP sugere no código florestal.  

As atividades econômicas devem ser realizadas de forma que seus impactos 

positivos no meio ambiente e na sociedade sejam maximizados e os negativos 

sejam minimizados, de forma a garantir para a sociedade que todos os aspectos 

foram analisados e o resultado é um meio ambiente equilibrado.  Desta forma se 

entende que a propriedade deve servir à sociedade e não ao interesse exclusivo de 

um grupo restrito, fazendo com que a existência das APPs e Reservas Legais 

exerçam suas funções de manutenção da qualidade de vida da sociedade (DA 

CRUZ BELFORT, 2012, p.112-119). 

A primeira etapa deste estudo analisou de forma superficial os possíveis 

impactos que a Resolução CONEMA 83/18 trouxe com a introdução de mais 

atividades as áreas protegidas mesmo que essas sejam consideradas de baixo 

impacto, tendo sido o resulto desta análise considerado com um saldo positivo. Para 

alcançar o objetivo de saber se tais atividades são realmente pertinentes ou se 

transformam a Resolução em uma força de enfraquecimento da lei, foi realizada 

uma pesquisa com alunos do curso de Engenharia Ambiental para avaliar como está 

sendo percebida e interpretada esta nova regulamentação. 
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4 A PESQUISA 

4.1 Público Alvo 

Para realizar a análise desta regulamentação feita por meio da Resolução 

CONEMA 83/1812, foi elaborado um questionário na Plataforma Google Forms e 

distribuído seu link para alunos matriculados a partir do 7° período e ex-alunos do 

curso de Engenharia de Recursos Hídricos e Meio Ambiente da Universidade 

Federal Fluminense, em um total de 35 participantes. 

Essa escolha de alunos cursando a partir do 7º período, se justifica, pois é o 

período onde eles cursam a disciplina de Silvicultura, e nela é abordada a legislação 

ambiental, incluindo a Lei 12651/12. Logo é um grupo de participantes que está em 

contato recente com a legislação, estando envolvido com o tema. 

O questionário possuía 18 perguntas, referentes às 18 novas atividades 

regulamentadas e uma escala linear para a escolha da resposta, que variava entre 

pertinente e permissivo. 

A ideia de realizar uma pesquisa se deu ao fato de esta resolução ter sido 

realizada há pouco tempo e por causa disso, não existir artigos referentes às 

consequências dessas atividades em áreas de APP. 

4.2 Criação do formulário 

A pesquisa foi criada por meio da Plataforma Google Forms, disponível no 

Gmail, com a escolha do formato “formulário em branco”, no qual é possível 

personalizar a estética do formulário. A figura 1, exemplifica como este formulário em 

branco pode ser personalizado: 

 

 

 

 

  

                                                           
12

 Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=366042>. Acesso em 15 de abril de 2019. 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=366042
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Figura 1: Formulário em branco. 

 

Na pesquisa em questão, foi criada uma introdução para a apresentação e 

objetivo do questionário, seguida de um quadro com as atividades já permitidas em 

APPs segundo o código florestal e das novas atividades regulamentadas por meio 

da Resolução CONEMA 83/18, assim como as instruções de como deveria ser 

respondido. O questionário completo pode ser encontrado no apêndice, página 55, 

mas a figura 2, exemplifica como ficou a introdução: 
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Figura 2: Introdução da pesquisa. 

 

 

Para a escolha da resposta, o critério a ser seguido na escala linear era se a 

atividade em questão possuía um caráter mais pertinente (1 – pouco ou 2 – muito) 

ou um caráter mais permissivo (3 – pouco ou 4 – muito), conforme mostra a figura 3, 

abaixo: 

Figura 3: Escala de respostas. 
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Cada um dos itens foi transcrito exatamente como está na Resolução 

CONEMA 83/1813 e colocada sua respectiva escala de resposta. As questões foram 

classificadas como obrigatórias, de maneira que, o formulário só seria aceito após 

todas as perguntas terem sido respondidas.  

As respostas aparecem na página do usuário que criou o formulário e para 

cada uma o próprio Google Forms apresenta um gráfico de colunas com as 

porcentagens das respostas.  

Estes dados foram então exportados para uma planilha do Microsoft Excel e 

teve seus dados transformados em novos gráficos, já que os fornecidos pelo Google 

Forms não atendiam a necessidade do estudo. 

A seguir, os itens apresentados de forma resumida: 

 Construção de muros 

 Intervenção na calha de cursos d’água 

 Serviços de execução de limpeza  

 Obras de arte 

 Instalação de drenagem pluvial 

 Implantação de cobertura projetada 

 Implantação de benfeitorias 

 Abertura de pequenas vias  

 Construção de estacionamento 

 Implantação de pátio de manobra 

 Implantação de áreas públicas de lazer 

 Poços para extração de água subterrânea 

 Instalação de poste de energia elétrica 

 Implantação de estruturas de apoio ao ecoturismo 

 Construção de rampa para asa delta 

 Manejo de sistemas agroflorestais 

 Cultivo de produtos de subsistência 

 Implantação de grampos de escalada e rapel 
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Disponível em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=366042>. Acesso em 15 de abril de 2019. 
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4.3 Resultados 

4.3.1 Construção de muros de divisa de propriedade ou posses em áreas 

urbanas consolidadas  

O primeiro item da resolução, apresentado pelo gráfico 4, 40% dos 

participantes consideraram a alteração muito pertinente e, de forma geral, 69% 

considerou como atividade pertinente. 

Quando comparado com a Lei 12651/12, no item f, Construção e manutenção 

de cercas em propriedade, percebe-se que esta atividade apenas complementa uma 

necessidade existente em áreas urbanas consolidadas. 

 

Gráfico 1: Item 1 da Resolução CONEMA 83/18. 

 

 

4.3.2 Sobre o segundo item da resolução, apresentado abaixo pela figura 5, 

Intervenção na calha de cursos d'água, que possuem projeto hidráulico 

devidamente aprovado pelo órgão ambiental, para a execução, regularização, 

manutenção ou reparo de estruturas hidráulicas, tais como travessias (sobre 

ou sob corpos hídricos), canalizações, estruturas de contenção de margens, 

soleiras, deck, píer e pequenas estruturas de apoio a embarcações. 

O segundo item obteve uma distribuição equilibrada, de acordo com o gráfico 

2, com 55% das opiniões em atividade pertinente, possivelmente por considerar que 

obras de contenção são importantes do ponto de vista ambiental e social.   

29% 
17% 

40% 
14% 

Pertinente Permissivo

1- Construção de muro de divisa de propriedades ou posses 
em áreas urbanas consolidadas, com dispositivo que permita 

acesso ao corpo hídrico. 

Muito

Pouco
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Gráfico 2: Item 2 da Resolução CONEMA 83/18. 

 

4.3.3 Serviços de limpeza e desobstrução de cursos d’água 

O terceiro item foi considerado pertinente por 89% dos participantes, 

conforme apresentado pelo gráfico 3. Este item é importante, pois gera benefícios 

tanto para a APP, por serem medidas que recuperam e cuidam dos cursos d’água, 

quanto da parte social, onde esses mesmos serviços impedem as inundações em 

locais de áreas urbanas consolidadas. 

Gráfico 3: Item 3 da Resolução CONEMA 83/18. 

 

  

26% 23% 

29% 23% 

Pertinente Permissivo

2- Intervenção na calha de cursos d'água, que possuem projeto hidráulico 
devidamente aprovado pelo órgão ambiental, para a execução, 

regularização, manutenção ou reparo de estruturas hidráulicas, tais como 
travessias (sobre ou sob corpos hídricos), canali 

Muito

Pouco

40% 
3% 

49% 
9% 

Pertinente Permissivo

3- Serviços de execução de limpeza e desobstrução de 
cursos d'água.  

 

Muito

Pouco



44 
 

4.3.4 Obras de arte para contemplação e de relevância turística, desde que não 

prejudiquem o escoamento de cheias do curso d’água 

Este item, apresentado pelo gráfico 4, mostra que 57% dos participantes 

consideram como permissiva esta atividade. O acréscimo de uma obra de arte, 

apenas para incentivar o turismo, não justifica o impacto causado em uma área de 

preservação, a médio e longo prazo, pelo aumento do fluxo de pessoas. 

Gráfico 4: Item 4 da Resolução CONEMA 83/18. 

 

4.3.5 Instalações necessárias para o lançamento da drenagem de águas 

pluviais 

O quinto item da resolução foi considerado pertinente por 71% dos 

participantes, conforme mostra o gráfico 5. Esta atividade se relaciona e 

complementa o item b da Lei 12651/12, que permite a Implantação de instalações 

necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados, desde que 

comprovada a outorga do direito de uso da água, quando couber. 

  

20% 
37% 

23% 
20% 

Pertinente Permissivo

4- Obras de arte para contemplação e de relevância turística, 
desde que não prejudiquem o escoamento de cheias do curso 

d'água. 

Muito

Pouco
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Gráfico 5: Item 5 da Resolução CONEMA 83/18. 

 

4.3.6 Implantação de cobertura projetada ou em balanço, assim compreendidas 

as estruturas em que uma ou mais extremidades não contam com apoio no 

solo 

O gráfico 6, mostra que 66% dos respondentes consideram este item como 

atividade permissiva. Não é especificado o tamanho permitido, o que pode ter 

provocado uma resposta mais conservadora dos participantes. 

Gráfico 6: Item 6 da Resolução CONEMA 83/18. 
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4.3.7 Implantação de benfeitorias removíveis sem fundação ou sustentadas por 

estruturas metálicas 

O sétimo item foi considerado como permissivo para 74% dos participantes, 

conforme apresentado pelo gráfico 7. Quando se compara os itens 6 e 7, percebe-se 

a tendência dos participantes em não concordarem com  qualquer tipo de 

implantação de estruturas, pois elas podem impulsionar um maior fluxo de pessoas 

neste espaço, gerando um maior uso e causando assim impacto negativo a médio e 

longo prazo. 

Gráfico 7: Item 7 da Resolução CONEMA 83/18. 

 

 

4.3.8 Abertura de pequenas vias internas implantadas em piso permeável 

quando indispensáveis ao trânsito de pessoas ou veículos 

O item 8, apresentado pelo gráfico 8, foi avaliado como atividade pertinente 

por 57% dos participantes, apesar das respostas estarem bem distribuídas entre 

todas as opções. Este item apenas regulamenta uma atividade que é necessária à 

população diretamente ligada a APP, garantindo qualidade de vida.  

11% 
40% 

14% 
34% 

Pertinente Permissivo

7- Implantação de benfeitorias removíveis sem fundação ou 
sustentadas por estruturas metálicas. 

Muito
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Gráfico 8: Item 8 da Resolução CONEMA 83/18. 

 

 

4.3.9 Construção de pequeno estacionamento implantado em piso permeável 

em áreas urbanas consolidadas 

No nono item da resolução, o entendimento de 77% dos participantes foi de 

que esta atividade possui caráter permissivo, conforme mostra o gráfico 9. 

Diante deste resultado, é importante ressaltar que a definição de pequeno 

pode ser questionada, pois não há especificação de tamanho que poderia ser 

admitida. O tamanho de um estacionamento se relaciona diretamente com o sistema 

de drenagem, pois altera diretamente o escoamento. 

  

34% 
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23% 
14% 
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8- Abertura de pequenas vias internas implantadas em piso 
permeável quando indispensáveis ao trânsito de pessoas ou 

veículos. 

Muito
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Gráfico 9: Item 9 da Resolução CONEMA 83/18. 

 
 

4.3.10 Implantação de pequeno pátio ou área de manobra em piso permeável 

em áreas urbanas 

O item 10, apresentado pelo gráfico 10, mostra que para 63% o entendimento 

desta atividade é de que ela tem caráter permissivo, assim como o item 9, 

anteriormente analisado. 

Neste item, também se faz necessário ressaltar que ele não exemplifica quais 

as medidas máximas permitidas, onde esta falta de determinação da espacialização 

provoca uma característica de permissividade, pois não se podem prever os 

possíveis impactos desta ação. 
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9- Construção de pequeno estacionamento implantado em 
piso permeável em áreas urbanas consolidadas. 
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Gráfico 10: Item 10 da Resolução CONEMA 83/18. 

 

 

4.3.11 Implantação de pequenas áreas públicas coletivas de lazer sem 

estrutura edificáveis e camping regulamentado por órgão competente em área 

com superfície permeável 

Para 57% dos participantes, este item tem caráter pertinente a uma APP, 

conforme apresentado pelo gráfico 11. 

Este item é importante, pois as atividades nele permitidas, não apenas 

colaboram para a qualidade de vida da população, como também desempenham 

papel importante no incentivo ao cuidado com o meio ambiente, pois o sucesso da 

atividade está ligado diretamente à preservação do espaço. 

20% 
43% 

17% 
20% 

Pertinente Permissivo

10- Implantação de pequeno pátio ou área de manobra em 
piso permeável em áreas urbanas.  
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Gráfico 11: Item 11 da Resolução CONEMA 83/18. 

 

 

4.3.12 Poços para extração de água subterrânea, bem como o abrigo 

associado, desde que devidamente regularizados pelo órgão competente 

Para o 12º item da resolução, mostrado pelo gráfico 12, apesar da atividade 

necessitar de regulamentação pelo órgão responsável, ela foi considerada 

permissiva para 57% dos participantes. 

Dois importantes pontos precisam ser avaliados, pois esta atividade pode 

trazer insegurança referente à vazão outorgada, para que não cause prejuízo à 

função da APP, que é a de preservar o recurso hídrico, assim como, o uso 

indiscriminado desta atividade pode causar contaminação do lençol freático, pois 

poços podem ser caminhos diretos de poluição. 
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Gráfico 12: Item 12 da Resolução CONEMA 83/18. 

 

 

4.3.13 Instalação de poste de rede de energia elétrica ou telecomunicações 

O gráfico 13, mostra que 54% dos respondentes consideraram que a 

atividade tem caráter pertinente. Esta atividade pode ser considerada como de 

utilidade pública, assim como as redes de transmissão de energia, que quando 

extremamente necessário, são implantadas em APPs apenas realizando o mínimo 

de interferência na remoção da vegetação para instalação da linha de transmissão. 

Gráfico 13: Item 13 da Resolução CONEMA 83/18. 
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4.3.14 Implantação de pequenas estruturas de apoio para o desenvolvimento 

do ecoturismo e turismo sustentável 

Segundo SONAGLIO (2006, p. 61), o ecoturismo possui a função de realizar 

uma conscientização ambiental e de conservar o espaço que utiliza, ou seja, 

sobrevive da “saúde” da natureza, desde que a atividade realizada seja sustentável 

para que ela não se torne prejudicial ao meio ambiente. 

Por possuir como pilares a educação ambiental, cultura de preservação e da 

sustentabilidade, o ecoturismo transforma os cenários social, e ambiental e 

econômico por meio de seus investimentos usados para proteger o lugar que será 

diretamente impactado. Além de auxiliar a população local a obter um 

desenvolvimento sustentável sem perder suas tradições (SPAOLONSE; MARTINS, 

2016, p.8). 

Quanto à implantação de estruturas de apoio para ecoturismo e turismo 

sustentável, referente ao item 14 da Resolução CONEMA 83/18, a pesquisa mostra 

que a maioria dos participantes, 80%, julga este item pertinente, conforme 

apresentado pelo gráfico 14. 

Gráfico 14: Item 14 da Resolução CONEMA 83/18. 
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4.3.15 Construção de rampa para decolagem de asa delta, parapente e afins 

O 15º item trata da Construção de rampa para esportes radicais, e com 48,6% 

dos votos, este item foi considerado como pouco permissivo, conforme apresenta o 

gráfico 15. 

Apesar, de este item tratar de atividades que poderiam ser incluídas no 

ecoturismo, que nos itens anteriores foi considerado como atividade pertinente, e 

desta maneira agregar ainda mais importância à região e consequentemente 

promover uma maior preservação da APP, a preocupação com a alta atratividade, 

com muitos usuários, poderia se transformar em falta de controle. 

Gráfico 15: Item 15 da Resolução CONEMA 83/18. 

 

 

4.3.16 Manejo de sistemas agroflorestais implantados de acordo com as 

normas estaduais, incluindo as podas e supressão das espécies adubadeiras, 

dentro do contexto do manejo florestal agroecológico, desde que não 

descaracterizem a cobertura vegetal nativa nem prejudiquem a função 

ambiental da área 

Segundo Ernst Götsch, no vídeo chamado Lyfe in Syntropy, produzido pela 

Agenda Gotsch para a 21a. Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças 

Climáticas (COP 21) realizada na cidade de Paris no ano de 2015, as agroflorestas 

possuem o papel principal na recuperação de áreas degradadas, devendo ser 

utilizadas dentro de APP’s. Ele ainda afirma que não deveriam existir APP e sim 
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Áreas de Inclusão Permanente, onde produzir alimentos está associado a proteger a 

floresta. 

No Estado de São Paulo, os sistemas agroflorestais são utilizados para 

recuperar APP’s que foram degradadas, ao mesmo tempo em que geram renda para 

produtores locais. São regulamentados pela Resolução SMA nº44 de 30/06/2008, 

que autoriza apenas o uso do Sistema Silviagrícola (MACHADO, 2012, p. 27). 

De acordo com o gráfico 16, este item foi considerado pertinente para 77% 

dos participantes. 

Gráfico 16: Item 16 da Resolução CONEMA 83/18. 

 

 

4.3.17 Cultivo de produtos de subsistência e pequenos animais domésticos, 

bem como a utilização de sistemas orgânicos de produção em escala reduzida, 

pelos agricultores familiares  

O 17º item da resolução foi considerado como pertinente para 60% dos 

participantes. As opiniões foram equilibradas quando analisadas de forma individual, 

exemplificado pelo gráfico 17, possivelmente por faltar maiores detalhes sobre o 

tamanho que será considerado para se enquadrar em escala reduzida. 
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Gráfico 17: Item 17 da Resolução CONEMA 83/18. 

 

 

4.3.18 Implantação de grampos e vias de escalada e rapel em encostas ou 

partes destas com declividade superior a 45º. 

O último item, apresentado pelo gráfico 18, foi classificado como atividade 

permissiva a uma APP, por 54% dos participantes. 

Este item se relaciona com o 15º, “Construção de rampa para decolagem de asa 

delta, parapente e afins”, que também foi considerado como permissivo. Essas atividades 

possuem características que poderiam fazer parte do ecoturismo, mas que pela 

possibilidade de aumento no fluxo de pessoas utilizando o espaço podem acabar por causar 

mais impactos negativos do que positivos na região. 
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Gráfico 18: Item 18 da Resolução CONEMA 83/18. 

 

4.4  Análise Conclusiva 

A pesquisa foi realizada com o objetivo de avaliar se as novas atividades 

regulamentadas por meio da Resolução CONEMA 83/18 possuíam um caráter 

permissivo ou pertinente ao que significa uma APA. Dos dezoito itens avaliados, 

apenas oito foram considerados permissivos, que foram14: 

 

Quadro 13: Itens considerados permissivos da Resolução CONEMA 83/18 

Itens considerados permissivos 

4- Obras de arte para contemplação e 
de relevância turística, desde que não 

prejudiquem o escoamento de cheias do 
curso d'água; 

10- Implantação de pequeno pátio ou 
área de manobra em piso permeável em 

áreas urbanas consolidadas; 

6- Implantação de cobertura projetada 
ou em balanço, assim compreendidas as 

estruturas em que uma ou mais 
extremidades não contam com apoio no 

solo 

12- Poços para extração de água 
subterrânea, bem como o abrigo 

associado, desde que devidamente 
regularizados pelo órgão competente; 

7- Implantação de benfeitorias 
removíveis sem fundação ou 

sustentadas por estruturas metálicas; 

15- Construção de rampa para 
decolagem de asa delta, parapente e 

afins; 

9- Construção de pequeno 
estacionamento implantado em piso 

permeável em áreas urbanas 
consolidadas; 

 

18- Implantação de grampos e vias de 
escalada e rapel em encostas ou partes 
destas com declividade superior a 45º. 

 

                                                           
14

Diponível em: < https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=366042. Acesso em 20 de maio de 2019. 
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Estes itens podem ser agrupados de acordo com a suas características como, 

por exemplo, os itens 6 e 7, que dizem respeito à Implantação de cobertura 

projetada ou em balanço e Implantação de benfeitorias removíveis sem fundação ou 

sustentadas por estruturas metálicas, respectivamente.  Estes itens contribuem para 

um maior uso da área, sem necessariamente ter alguma característica que incentive 

a preservação da mesma, podendo causar dessa forma um impacto negativo a 

longo prazo pelo intensivo uso. 

Para as construções de espaços destinados a estacionamentos ou pátios de 

manobra, mesmo estes sendo em áreas urbanas consolidadas e com 

obrigatoriedade do uso de piso permeável, itens 9 e 10, sua interferência pode se 

dar pelo fato de que esta transformação não acrescentaria nenhum benefício à APP, 

como maior proteção ou investimento para evitar degradação ambiental, e causa de 

forma direta modificação na drenagem do local. 

Outro item que foi considerado como permissivo é o 4º, que permite a 

instalação de uma obra de arte com apelo turístico. A instalação de uma obra de arte 

para incentivo do turismo, pode provocar apenas naquela região um maior fluxo de 

pessoas o que leva a uma maior degradação do ambiente. 

Um fato interessante está relacionado aos itens 15 e 18, que são “Construção 

de rampa para decolagem de asa delta” e “Implantação de grampos e rapel em 

encostas com declividade superior a 45º”, respectivamente. Estes itens poderiam ser 

utilizados como itens de ecoturismo ou turismo sustentável, porém sem maiores 

detalhes de qual órgão fiscalizaria a atividade, o aumento no fluxo de pessoas 

poderia acabar por causar um impacto negativo na APP. 

Já os itens considerados pertinentes, podem ser divididos em dois grandes 

grupos. O primeiro como os que possuem a característica de atividades voltadas 

diretamente para a geração de renda associada à preservação ambiental, como o 

ecoturismo, turismo sustentável e produtos orgânicos.  

O segundo grupo de atividades caracterizadas como pertinentes a uma APP, 

estão relacionados a obras de infraestrutura e outras intervenções que garantem 

uma melhoria direta da qualidade de vida e também proporcionam melhorias ao 
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meio ambiente, principalmente as relacionadas a obras de contenção de calhas de 

rios e a limpeza dos mesmos. 

De forma geral, todos os itens que são relacionados a proporcionar ações que 

promovam de forma direta ou indireta, medidas protetivas ou incentivadoras de 

cuidado ao meio ambiente e também de promover a melhoria da qualidade de vida 

da população foram considerados pertinentes de serem realizadas em APP.  

Quando outras atividades tinham caráter apenas de promover uma mudança 

de espaço, sem acréscimos de uma ação que impactasse de forma positiva à APP, 

foram consideradas permissivas.  

5 CONCLUSÃO 

A evolução do código florestal de 1965 para o de 2012 mostra que as leis 

foram voltadas para uma melhor especificação das regras com o objetivo claro de 

proteger APPs. A possibilidade de adaptação de maneira regional, baseada no item 

k da Lei nº 12.651/2012, ajuda a corroborar com a ideia de realizar essa proteção de 

forma efetiva, pois ela acaba sendo construída através da necessidade do local. 

Quanto às regulamentações analisadas do Estado do Rio de Janeiro, feitas 

por meio da Resolução CONEMA 83/18, a pesquisa mostrou que a maioria destas 

atividades foi considerada de caráter pertinente ao que se destina uma APP e 

apontou possíveis observações quanto a uma melhora da especificação de alguns 

itens, para que num futuro, o responsável por aplicar a leis, possa fazê-lo de forma 

efetiva e com segurança. 

Apesar da existência de uma escala, o corte realizado para a análise final da 

pesquisa foi 51% x 49%. Quando a soma do pouco e muito pertinente alcançava a 

marca de 51% ou mais, a atividade era então considerada como pertinente. Desta 

maneira obteve-se que para os participantes da pesquisa, 10 atividades foram 

consideradas pertinentes enquanto 8 foram consideradas permissivas. 

Com relação à criação do formulário da pesquisa, não foi incluído o 

significado atribuído à categoria escolhida para avaliação: permissivo x pertinente, 

sendo o permissivo referente a abrandamento da legislação vigente e pertinente 

referente a não descaracterização da função de APP. Mesmo assim, acredita-se que 
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os resultados obtidos não seriam diferentes se estas definições tivessem sido 

citadas previamente no questionário. 

Como sugestão para estudos futuros, o primeiro seria referente a 

comparações com os demais estados brasileiros, compreendendo de que forma 

novas atividades foram acrescentadas em APPs e quais os tipos de atividades 

aceitas. E como segunda sugestão, no futuro, analisar quais alterações aconteceu 

nesses espaços modificados por essas novas atividades e se os classificados como 

permissivos se realizou mesmo dessa forma.  
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APÊNDICE 

Análise da Resolução CONEMA 83/18: a inclusão de novas atividades de baixo 

impacto ambiental em APP. 

Oi, meu nome é Bruna Poeys e este questionário fará parte do meu TCC. No ano passado, ocorreu 

uma regulamentação na Lei 12651/12 (Código Florestal) por meio da Resolução CONEMA 83/18 do 

Estado do Rio de Janeiro, por meio da qual foram incluídas novas atividades consideradas de baixo 

impacto ambiental que podem ser realizadas dentro de APPs. 

O objetivo deste questionário é analisar como esse novo entendimento do CONEMA sobre atividades 

de baixo impacto pode ser considerado de caráter mais permissivo ou pertinente de ocorrerem dentro 

das APPs. 

A seguir, serão apresentados dois quadros para que você se recorde quais são as atividades 

regulamentadas de acordo com a Lei 12651/12 e as novas atividades incluídas pela CONEMA 83/18. 

*Obrigatório 

1. Endereço de e-mail * 

 
Atividades de Baixo Impacto Ambiental 
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Atividades de Baixo Impacto Ambiental 

 

Responda, de acordo com sua interpretação da Resolução CONEMA 83/18, se 
as alterações configuram uma análise de permissividade ou pertinência. 

Cada item da alteração possui uma escala para escolha entre Pertinente (1 - pouco ; 
2 - muito) ou Permissivo (3 - pouco; 4 - muito). 
 
1- Construção de muro de divisa de propriedades ou posses em áreas urbanas consolidadas, 
com dispositivo que permita acesso ao corpo hídrico; 

 

2- Intervenção na calha de cursos d'água, que possuem projeto hidráulico devidamente 

aprovado pelo órgão ambiental, para a execução, regularização, manutenção ou reparo de 

estruturas hidráulicas, tais como travessias (sobre ou sob corpos hídricos), canalizações, 

estruturas de contenção de margens, soleiras, deck, píer e pequenas estruturas de apoio a 

embarcações; 
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3- Serviços de execução de limpeza e desobstrução de cursos d'água; * 

 
4- Obras de arte para contemplação e de relevância turística, desde que não prejudiquem o 
escoamento de cheias do curso d'água; * 

 
5- Instalações necessárias para o lançamento da drenagem de águas pluviais; * 

 

6- Implantação de cobertura projetada ou em balanço, assim compreendidas as estruturas em 
que uma ou mais extremidades não contam com apoio no solo; * 

 
7- Implantação de benfeitorias removíveis sem fundação ou sustentadas por estruturas 
metálicas; * 

 
 8- Abertura de pequenas vias internas implantadas em piso permeável quando indispensáveis 
ao trânsito de pessoas ou veículos; * 

 
.9- Construção de pequeno estacionamento implantado em piso permeável em áreas urbanas 
consolidadas; * 

 
10- Implantação de pequeno pátio ou área de manobra em piso permeável em áreas urbanas 
consolidadas; * 
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11- Implantação de pequenas áreas públicas coletivas de lazer sem estruturas edificáveis e 
camping regulamentado por órgão competente em área com superfície permeável; * 

 
12- Poços para extração de água subterrânea, bem como o abrigo associado, desde que 
devidamente regularizados pelo órgão competente; * 

 
13- Instalação de poste de rede de energia elétrica ou telecomunicações; * 

 
14- Implantação de pequenas estruturas de apoio para o desenvolvimento do ecoturismo e 
turismo sustentável; * 

 
15- Construção de rampa para decolagem de asa delta, parapente e afins; * 

 
16- Manejo de sistemas agroflorestais implantados de acordo com as normas estaduais, 
incluindo as podas e supressão das espécies adubadeiras, dentro do contexto do manejo 
florestal agroecológico, desde que não descaracterizem a cobertura vegetal nativa quando 
existente, nem prejudiquem a função ambiental da área; * 

 
17- Cultivo de produtos de subsistência e pequenos animais domésticos, bem como a 
utilização de sistemas orgânicos de produção em escala reduzida, pelos agricultores 
familiares; * 

 
18- Implantação de grampos e vias de escalada e rapel em encostas ou partes destas com 
declividade superior a 45º. * 

 

 

 


