
O que é?

Para mais informações acesse

www.fetranspor.com.br

ou entre em contato com a equipe do 
Centro de Serviços Ambientais

E-mail: meioambiente@fetranspor.com.br

Telefone: (21) 3221-6300

Como uma empresa de transporte de passageiros 
por ônibus pode se tornar sustentável, preser-
vando o meio ambiente e cumprindo a legislação 

vigente? O Centro de Serviços Ambientais da Fetrans-
por ajuda a responder esta pergunta, trazendo infor-
mações para a sua empresa, prestando orientação e 
auxílio na forma de implantar as medidas necessárias 
para estar em dia com os conceitos de mobilidade 
sustentável.

É com este objetivo que apresentamos o presente fol-
der, que esperamos possa esclarecer dúvidas técni-
cas, de uma forma clara, precisa e fácil. 

FMP
Faixa 
Marginal de 
Proteção

As Faixas Marginais de Proteção (FMP) de rios, la-

gos, lagoas e reservatórios d’água são faixas de ter-

ra necessárias à proteção, à defesa, à conservação e 

à operação de sistemas fluviais e lacustres, deter-

minadas em projeção horizontal, considerados os 

níveis máximos de água (NMA), de acordo com as 

determinações dos órgãos federais e estaduais com-

petentes (Lei Estadual n° 1.130/87).

A Constituição Estadual do Rio de Janeiro (1989) foi 

o instrumento legal que definiu como APP – Área 

de Preservação Permanente – “as nascentes e faixas 

marginais de proteção de águas superficiais” (Art. 

268 – Inciso III). Assim, toda e qualquer vegetação 

natural presente no entorno de corpos lacustres (la-

gos e lagoas) e ao longo de cursos d` água (rios), pas-

sa, então, a ter caráter de preservação permanente, 

ou seja, é uma área não edificável.
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Atendimento ao público na Divisão de Faixa Marginal do Inea

 Dias: terças e quintas

 Horário: 9:00h às 17:00h

 Local: Divisão de Faixa Marginal 

  Rua Sacadura Cabral, n° 120 – Centro, Rio de Janeiro

 Telefone: (21) 2334-5324

Ou contate o Centro de Serviços Ambientais da Fetranspor



Objetivos da demarcação da FMP

Como é feita a demarcação? 

 Preservar, conservar ou recuperar matas e ecossistemas ciliares;

 Permitir a variação dos níveis das águas nos ciclos de cheia e seca 

e evitar o processo de erosão e assoreamento dos rios, que podem causar 

enchentes;

 Conservar as margens, mesmo que alteradas, em boas condições 

ambientais;

 Permitir a visualização dos limites da FMP a todos os cidadãos;

 Garantir, em áreas degradadas, o espaço das margens a serem 

recuperadas e revitalizadas;

  Manter espaços para a entrada de máquinas (limpezas e dragagens).

A demarcação da FMP é baseada nos critérios técnicos estabelecidos 

pelo Código Florestal (Lei Federal n° 4.771/1965) e pela Lei Estadual n° 

650/1983, que dispõe sobre a Política Estadual de Defesa e Proteção das 

bacias fluviais e lacustres do Rio de Janeiro.

O Código Florestal estabelece a largura mínima de Faixa Marginal de Proteção:

Tabela 1 - Largura da FMP

1º) Preencher o Requerimento de Solicitação de Faixa Marginal 

de Proteção; 

2º) Providenciar cópia da Documentação Básica e Técnica Espe-

cífica:

3º) Apresentar a Documentação ao Inea;

4º) Pagar taxa de abertura de processo;

5º) Anexar cópia de comprovante de pagamento de taxa aos de-

mais documentos e abrir processo.

O formulário e a lista de documentos 
necessários para abertura do processo estão 
disponíveis no site do Inea: www.inea.rj.gov.br

Ilustração 1. Demarcação de FMP. Fonte: INEA, 2010

Após a conclusão da análise técnica e da demarcação da FMP, O Inea poderá:

• Emitir uma Certidão Ambiental que visa oficializar a publicação da aprova-

ção da FMP;

• Emitir uma AUTORIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO EM APP/FMP que autoriza 

a execução de atividades ou empreendimentos que interfiram, de alguma for-

ma, em Área de Preservação Permanente (APP);

• Solicitar a desmobilização do empreendimento do local;

• Determinar ações de compensação ambiental.

Quando o empreendimento 
está inserido na FMP

Os limites mínimos de FMP fixados pelo Código Florestal (Lei Fede-

ral nº 4.771/65 e suas alterações) poderão ser reduzidos, desde que a 

área se localize em zona urbana do município e que a vistoria local 

comprove, cumulativamente:

I - que a área encontra-se antropizada;

II - a longa e consolidada ocupação urbana;

III - a inexistência de função ecológica da FMP/APP em questão, 

desde que identificadas a inexistência de vegetação primária ou ve-

getação secundária no estágio avançado de regeneração e a presença 

de, no mínimo, uma das seguintes características:

a) ocupação consolidada das margens do curso d’água a montante e 

a jusante do trecho em análise;

b) impermeabilização da FMP/APP;

c) capeamento do curso d’água, sendo que, no caso de obras recen-

tes, deverá ser apresentado ao órgão ambiental competente o res-

pectivo projeto, aprovado pela prefeitura local, ou o levantamento 

cadastral da obra;

IV - que a alternativa de recuperação da área como um todo seja in-

viável pelos custos manifestamente excessivos para a coletividade.

Processo de solicitação de 
demarcação de FMP

Largura do rio Largura da FMP

até 10 m 30 m de FMP 

mais de 10 m até 50 m 50 m de FMP

mais de 50 m até 200 m 100 m de FMP

mais de 200 m até 600 m 200 m de FMP

mais de 600 m 500 m de FMP 

Fonte: Código Florestal, Lei Federal n°4771/65.

A demarcação de FMP em qualquer corpo hídrico é atribuição do Estado 

e é realizada pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) do Rio de Janeiro. 

As larguras das FMPs determinadas em lei são medidas mínimas, que po-

dem ser ampliadas por critérios técnicos, tal como a presença de ecossis-

temas adjacentes relevantes.

Etapas do processo de demarcação da FMP:
1. Localização e identificação preliminar da área e dos cursos d’água;

2. Vistoria do órgão ambiental (Inea) no local;

3. Cálculo da largura da FMP com base em critérios técnicos.

Ilustração 2 - Limites das seções de cheia projetados. Fonte: INEA, 2010


