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Areas de PreSefvação 
Permanente-APP 

Resolução Nfl 303 do CONA.M4, de 20 de março de 2002 

Dispõe sobre parâmetros, definições e 
limites de Áreas de Preservação Pennanente -APP 



, 
Você sabe o que é uma Area de 
Preservação Permanente-APP 
e como ídentífícá-la? 
As Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A-Eletronorte, 
com o apoio do Ministério do Meio Ambiente-MMA e do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis-lBAMA, elaborou esta cartilha para 
que você conheça a Resolução Nº 303, que dispõe sobre as 
Áreas de Preservação Permanente -APP. 

As APPs são áreas de importância ambiental que devem 
ser preservadas. Áreas de vegetação nativa, onde encontramos 
rios e nascentes e que devemos cuidar para que a nossa 
geração e a de nossos filhos, continuem a usufruir da 
natureza como ela é. 

Esta Resolução Nº 303 foi criada pelo Conselho 
Nacional de Meio Ambiente-CONAMA que é um 
Conselho que trata exclusivamente de meio ambiente e 
é presidido pelo Ministro do Meio Ambiente. Por meio 
desta cartilha, você conhecerá o conteúdo dessa 
Resolução, aprenderá a identificar uma Área de 
Preservação Ambiental -APP e quais cuidados você 
precisa ter para preservá-la. Afinal de contas, precisamos 
cuidar do que é nosso, certo? 



Para que exístem as APPs? 
Por que devem ser preservadas? 

As ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE -APP e outros 
espaços territoriais devem ser protegidos e preservados por 
todos nós: técnicos, fazendeiros, cidadãos. O interesse é 
de cada um, uma vez que o desenvolvimento sustentável de 
nosso país é objetivo de todos. 

Somos todos responsáveis. Temos um trabalho a fazer, mas não 
podemos destruir nosso patrimônio ambiental. Veredas, 
restingas, chapadas, escarpas, morros, montanhas, água, 
vegetação, animais são riquezas da natureza que todos 
devemos preservar. 

Então veja porque foram criadas as Áreas de Preservação 
Permanente -APP. Elas foram criadas para: 

Conservar os recursos genéticos: preservar a variabilidade 
da flora e fauna silvestre existentes e das espécies em risco de 
extinção, com finalidades científicas e ecológicas; 

Proporcionar educação ambiental: difundir oportunidades 
educativas para investigação científica e monitoramento 
ambiental; 

Conservar recursos hídricos: manter e assegurar a 
preservação, o fluxo e a qualidade da água, para 
abastecimento, irrigação, geração de energia, necessidades 
industriais e de recreação; 

Proteger investimentos: controlar e eliminar a erosão dos 
solos, o assoreamento de rios e represas, a manutenção de 
vazão dos rios, para evitar alagamentos e deslizamentos que 
põem em risco obras civis; 

Proporcionar recreação: preservar ambientes para recreação 
ao ar livre, de forma saudável, para visitantes e residentes, 
desenvolver o turismo fundamentado nas características 
naturais e culturais de cada região; 

Conservar belezas cênicas: manter paisagens de relevantes 
belezas cênicas e panorâmicas naturais ou alteradas, em um 
padrão sustentável; 

Proteger sítios históricos e culturais: preservar os sítios e 
estruturas culturais, históricas e arqueológicas para 
conhecimento público, investigação científica de patrimônio 
cultural e histórico do país e desenvolvimento cívico nacional; 

Para proteger a qualidade ambiental: assegurar a 
qualidade ambiental próxima às cidades, áreas rurais, florestas, 
estradas, zonas recreativas e turísticas. 



Resolução Ng 303 
Díspõe sobre parâmetros, definíções e 

límites de Áreas de Preservação 
Permanente (fíg.1 ). 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO 
AMBIENTE - CONAMA, no uso das 
competêncías que lhe são conferidas pela Lei Nº 
6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada 
pelo Decreto Nº 99.274, de 6 de junho de 1990, e 

tendo em vísta o dísposto nas Leis Nºs 4. 771 , de 1 5 
de setembro e 1965, 9.433, de 8 de janeíro de 1997, 

e o seu Regímento Interno, e 

Considerando a função sócio-ambiental da propriedade 
prevista nos arts. 5°, inciso XXIII, 170, ínciso VI, 182, § 2°, 

/ 

186, inciso li e 225 da Constituíção e os princípios da 
prevenção, da precaução e do poluidor-pagador; 

Considerando a necessidade de regulamentar o art. 2° da Lei 
Nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, no que concerne às 
Áreas de Preservação Permanente; 

Considerando as responsabilidades assumidas pelo Brasil por 
força da Convenção da Biodiversidade, de 1992, da Convenção 
Ramsar, de 1971 e da Convenção de Washington, de 1940, 
bem como os compromissos derivados da Declaração do Rio 
de Janeiro, de 1992; 

fig. 1 -APP- Áreas de Preservação Permanente. 

Considerando que as Áreas de Preservação Permanente e 
outros espaços territoriais especialmente protegidos, como 
instrumentos de relevante interesse ambiental, integram o 
desenvolvimento sustentável, objetivo das presentes e futuras 
gerações, resolve: 

Então, vamos lá! Vamos conhecer o texto da Resolução Nº 303, 
de março de 2002. 



fig.2 - Nascente ou olho d 'água. 

Art. /!!. Constitui objeto da presente Resolução o 
estabelecimento de parâmetros, definições e limites 
referentes às Áreas de Preservação Permanente. 

Art. 2!!. Para os efeitos desta Resolução, são adotadas as 
seguintes definições: 

1 - nível mais alto: nível alcançado por ocasião da cheia 
sazonal do curso d' água perene ou intermitente; 

li - nascente ou olho d' água: local onde aflora 
naturalmente, mesmo que de forma intermitente, a 
água subterrânea (fig.2); 

Ili - vereda: espaço brejoso ou encharcado, que contém 
nascentes ou cabeceiras de cursos d' água, onde há 

ocorrência de solos hidromórficos, caracterizados 
predominantemente por renques de buritis do brejo 
(Mauritia flexuosa) e outras formas de vegetação 
típica; 

IV - morro: elevação do terreno com cota do topo em 
relação à base entre cinqüenta e trezentos metros e 
encostas com declividade superior a trinta por cento 
(aproximadamente dezessete graus) na linha de 
maior declividade; 

V - montanha: elevação do terreno com cota em 
relação a base superior a trezentos metros; 

VI - base de morro ou montanha: plano horizontal 
definido por planície ou superfície de lençol d' água 
adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota da 
depressão mais baixa ao seu redor; 

a) b) 

cume 
---- 

cume 

fig.3 - Linha de cumeada (a-vista de cima e; b-vista lateral). 

VII - linha de cumeada: linha que une os pontos mais 
altos de uma seqüência de morros ou de 
montanhas, constituindo-se no divisor de águas 
(fig.3); 



VIII - restinga: depósito arenoso paralelo à linha da 
costa, de forma geralmente alongada, produzido 
por processos de sedimentação, onde se 
encontram diferentes comunidades que recebem 
influência marinha, também consideradas 
comunidades edáficas por dependerem mais da 
natureza do substrato do que do clima. 
Na cobertura vegetal das restingas ocorrem 
mosaico, e encontra-se em praias, cordões 
arenosos, dunas e depressões, apresentando, de 
acordo com o estágio sucessional, estrato 
herbáceo, arbustivos e abóreo, este último mais 
interiorizado; 

IX - manguezal: ecossistema litorâneo que ocorre em 
terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, 
formado por vasas lodosas recentes ou arenosas, 
às quais se associa, predominantemente, a 
vegetação natural conhecida como manque, com 
influência flúvio-marinha, típica de solos limosos 
de regiões estuarinas e com dispersão descontínua 
ao longo da costa brasileira, entre os estados do 
Amapá e Santa Catarina; 

X - duna: unidade geomorfológica de constituição 
predominantemente arenosa, com aparência de 
cômoro ou colina, produzida pela ação dos 
ventos, situada no litoral ou no interior do 
continente, podendo estar recoberta, ou não, por 
vegetação (fig.4); 

fig.4 - Duna. 

XI - tabuleiro ou chapada: paisagem de topografia 
plana, com declividade média inferior a dez por 
cento, aproximadamente seis graus e superfície 
superior a dez hectares, terminada de forma abrupta 
em escarpa, caracterizando-se a chapada por 
grandes superfícies a mais de seiscentos metros de 
altitude; 

XII - escarpa: rampa de terrenos com inclinação igual 
ou superior a quarenta e cinco graus, que delimitam 
relevos de tabuleiros, chapadas e planalto, estando 
limitada no topo pela ruptura positiva de declividade 
(linha de escarpa) e no sopé por ruptura negativa de 
declividade, englobando os depósitos de colúvio que 
localizam-se próximo ao sopé da escarpa; 



Art. 3~ Constitui Área de 
Preservação Permanente a 
área situada (fig.6): 

fig. 6 - Demarcação 
de uma Al'P. 

1 - em faixa marginal, medida a partir do nível mais 
alto, em projeção horizontal, com largura 
mínima, de: 

APP = 30 metros 
~ 

1 XIII - área urbana consolidada: aquela que atende aos 
seguintes critérios (fig.5): 

a) definição legal pelo Poder Público; 
b) existência de, no mínimo, quatro dos seguintes 

equipamentos de infra-estrutura urbana: 

1 . malha viária com canalização de águas pluviais; 
2. rede de abastecimento de água; 
3. rede de esgoto; 
4. distribuição de energia elétrica e iluminação 

pública; 
5. recolhimento de resíduos sólidos urbanos; 
6. tratamento de resíduos sólidos urbanos; e 

a) trinta metros, para o 
curso d' água com 
menos de dez metros 
de largura (fig.7 e 8); 

e) densidade demográfica superior a cinco mil 
habitantes por km'. 

flg.8 - Curso d'água 
menor que] Om. 

APP 30 = metros 



flg.9 

b) cinqüenta metros, para o curso d' água com dez a 
cinqüenta metros de largura (fig.9); 

APP = 50 metros APP = 50 metros fig. / 1 - Exemplo de local 
em que habita a Onça 
Pintada, cercanias de 

de curso d'água 
entre 50 e 200 metros. entre 1 O e 50 metros 

e) cem metros, para o curso d' água com cinqüenta a 
duzentos metros de largura (fig.1 O e 11 ); 

APP = 100 metros APP = 100 metros 

entre 50 e 200 metros 

d) duzentos metros, para o curso d' água com duzentos 
a seiscentos metros de largura (fig.12); 

APP = 200 metros APP = 200 metros 

entre 200 e 600 metros 

.fig.12 



e) quinhentos metros, para o curso d' água com mais de 
seiscentos metros de largura (fig.13 e 14); 

APP = 500 metros APP = 500 metros 

jig.13 

APP = som APP = som 

jig.14 - Praia de rio com 
curso d'água entre 200 e 

600m. Exemplo 
de local de desova 

de tartarugas. 

fig. J 5-a - Nascente ou olho d 'água 
(período de cheia) 

APP = som APP = som 

li - ao redor de nascente ou 
olho d' água, ainda que 
intermitente (fig.15-a e 
15-b), com raio mínimo 
de cinqüenta metros de 
tal forma que proteja, em 
cada caso, a bacia 
hidrográfica (fig.16) fig.16 - Bacia Hidrográfica. 
contribuinte; 

fig. J 5-b - Nascente ou olho d 'água (período de seca). 



Ili - ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa 
com metragem mínima de: 

a) trinta metros, para os que estejam situados em áreas 
urbanas consolidadas (fig.17); 

APP = 30 metros 

~ 

l . . . . 
fig.17 -APP de lagos ou lagoas em Área Urbana Consolidada. 

b) cem metros, para as que estejam em áreas rurais, 
exceto os corpos d' água com até vinte hectares de 
superfície, cuja faixa marginal será de cinqüenta 
metros (fig.18, 19 e 20); 

APP = 100 metros 
~ 

fig.l S, 19 e 20- Demarcação de APP em lago ou 
lagoas de Área Rural. 



rv - em vereda e em faixa marginal, em projeção 
horizontal, com largura mínima de cinqüenta 
metros, a partir do limite do espaço brejoso e 
encharcado (fig.21 e 22); 

APP = 50 metros APP = 50 metros 

~ •· - ···~ -· -~--- ----~---- ~ 
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fig.22 - Espaço Brejoso. / 
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V - no topo de morros e montanhas, em áreas 
delimitadas a partir da curva de nível 
correspondente a dois terços da altura mínima 
da elevação em relação à base (fig.23); 

APP f 
2/3 

Altur.1 mlníma 

fig. 23 

VI.:. nas linhas de cumeada, em área delimitada a 
partirda curva de nível correspondente a dois 
terços da altura, em relação à base, do pico mais 
baixo da cumeada, fixando-se a curva de nível 
para cada segmento da linha de cumeada 
equivalente a mil metros; 

VII - em encosta ou parte desta, com declividade 
superior a cem por cento ou quarenta e cinto 
graus na linha de maior declive (fig.24); 

Encosta do morro (45º) =- APP 



VIII - nas escarpas e nas bordas dos tabuleiros e 
chapadas, a partir da linha de ruptura em faixa 
nunca inferior a cem metros em projeção 
horizontal no sentido do reverso da escarpa 
(fig.25); 

110 metros 

fig. 25 - Escarpa e Borda de Tabuleiro. 

IX- nas restingas (fig.26): 

a) em faixa mínima de 
trezentos metros, 
medidos a partir da 
linha de preamar 
máxima; 

b) em qualquer 
localização ou 
extensão, quando 
recoberta por 
vegetação com 
função fixadora de 
dunas ou 
estabilizadora de 
mangues; 

X- em manguezal, em toda a sua extensão (fig.27); 

fig. 27- Manguezal. 

XI - em duna; 

XII - em altitude superior a mil e oitocentos metros, 
ou, em estados que não tenham tais elevações, a 
critério do órgão ambiental competente; 

XIII - nos locais de refúgio ou reprodução de aves 
migratórias; 

XIV - nos locais de refúgio ou reprodução de 
exemplares da fauna ameaçadas de extinção que 
constem de lista elaborada pelo Poder Público 
Federal, Estadual ou Municipal; 

XV - nas praias, em locais de nidificação e 
reprodução da fauna silvestre. 



9arágrafo único. Na ocorrência de dois ou mais morros ou 
nontanhas cujos cumes estejam separados entre si por 
distâncias inferiores a quinhentos metros, a Área de 
Preservação Permanente abrangerá o conjunto de morros 
ou montanhas, delimitada a partir da curva de nível 
correspondente a dois terços da altura em relação à base do 
morro ou montanha de menor altura do conjunto, 
aplicando-se o que segue (fig.28): 

menor que 500m 

fig. 28 - Cadeia de morros e montanhas próximas até 500 metros. 

1 - agrupam-se os morros ou montanhas cuja 
proximidade seja de até quinhentos metros entre 
seus topos; 

li - identifica-se o menor morro ou montanha; 

Ili - traça-se uma linha na curva de nível 
correspondente a dois terços deste; e 

IV - considera-se de preservação permanente toda a 
área acima deste nível. 

Art. 4g O CONAMA estabelecerá, em Resolução específica, 
parâmetros das Áreas de Preservação Permanente de 
reservatórios artificiais e o regime de uso de seu entorno. 

Art. 5q Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se a Resolução CONAMA 004, de 18 
de setembro de 1985. 

JOSÉ CARLOS CARVALHO 
Presidente do Conselho 

Publicada DOU 13/05/2002 



O que é o CONAMA? 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA, 
instituído pela Lei Nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente é o órgão consultivo e deliberativo 
do SISNAMA. Trata-se de um colegiado representativo dos 
mais diversos setores do Governo e da sociedade que lidam 
direta ou indiretamente com o meio ambiente. 
O CONAMA é presidido pelo Ministro do Meio Ambiente. 

O que é SISNAMA? 

O Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA é 
constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, 
dos Municípios e pelas Fundações instituídas pelo Poder 
Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade 
ambiental. 

Qual a estrutura do CONAMA? 

O CONAMA é composto de Plenário e Câmaras Técnicas. 

Compõem o Plenário: 

0 um representante do IBAMA; 
0 um representante da Agência Nacional de Águas -ANA; 
0 um representante de cada um dos Ministérios, das 

secretarias da Presidência da República e dos Comandos 
Militares do Ministério da Defesa; 

0 um representante de cada um dos Governos Estaduais e 
do Distrito Federal; 

0 · oito representantes dos Governos Municipais que 
possuam órgão de Meio Ambiente estruturado e 
Conselho de Meio Ambiente com caráter deliberativo 
(um representante de cada região geográfica do País e 
um representante da Associação Nacional de Municípios 
e Meio Ambiente -ANAM MA, dois representantes de 
entidades municipais de âmbito nacional); 

0 vinte e um representantes de entidades de trabalhadores 
e sociedade civil organizada; 

0 oito representantes de entidades empresariais; 
0 um membro honorário indicado pelo plenário; 
0 um representante do Ministério Público Federal (sem 

direito a voto); 
0 um representante dos Ministérios Públicos Estaduais, 

indicado pelo Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais 
de Justiça (sem direito a voto); 

0 um representante da Comissão de Defesa do 
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara dos 
Deputados (sem direito a voto). 

Câmaras Técnicas Permanentes: 

0 Assuntos Jurídicos; 
0 Controle Ambiental; 
0 Ecossistemas; 
0 Energia; 
0 Gerenciamento Costeiro; 
0 Mineração e Garimpo; 
0 Recursos Hídricos e Saneamento; 
0 Recursos Naturais Renováveis; 
0 Transportes; 
0 Uso do Solo. 



Câmaras Técnicas Temporárias (criadas por determinação do 
plenário por prazo definido, para cumprir objetivo 
predeterminado): 

0 Amazônia; 
0 Assuntos Econômicos; 
0 Atualização do Código Florestal; 
0 Cerrado e Caatinga; 
0 Ecoturismo; 
0 Educação Ambiental; 
0 Mata Atlântica. 

Qual a competência do CONAMA? 

0 estabelecer diretrizes de políticas governamentais para o 
meio ambiente e recursos naturais; 

0 baixar normas necessárias à execução e implementação 
da Política Nacional do Meio Ambiente; 

0 estabelecer normas e critérios para o licenciamento de 
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; 

0 determinar, quando julgar necessário, a realização de 
estudos sobre as alternativas e possíveis conseqüências 
ambientais de projetos públicos ou privados, 
requisitando aos órgãos federais, estaduais ou 
municipais, bem com a entidades privadas, as 
informações indispensáveis à apreciação dos estudos de 
impacto ambiental e respectivos relatórios, no caso de 
obras ou atividades de significativa degradação 
ambiental; 

0 decidir, como última instância administrativa, em graude 
recurso, mediante depósito prévio, sobre multas e outras 
penalidades impostas pelo IBAMA; 

0 homologar acordos visando à transformação de 
penalidades pecuniárias na obrigação de executar 
medidas de interesse para a proteção ambiental; 

0 estabelecer normas e padrões nacionais de controle de 
poluição causada por veículos automotores terrestres, 
aeronaves e embarcações; 

0 estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao 
controle e à manutenção da qualidade do meio 
ambiente com vistas ao uso racional dos recursos 
ambientais, principalmente os hídricos; 

0 estabelecer normas gerais relativas às Unidades de 
Conservação, e às atividades que podem ser 
desenvolvidas em suas áreas circundantes; 

0 estabelecer os critérios para a declaração de áreas 
críticas, saturadas ou em vias de saturação. · 

Como age o CONAMA? 

O CONAMA legisla por meio de Resoluções, quando a matéria 
se tratar de deliberação vinculada à competência legal e por 
meio de Moções, quando versar sobre matéria, de qualquer 
natureza, relacionada com a temática ambiental. 

rodas as reuniões do CONAMA estão 
abertas ao público? 
Sim, as reuniões dos Grupos de Trabalho, Câmaras Técnicas 
estão abertas aos interessados e qualquer um pode se 
manifestar. Durante as Câmaras Técnicas e reuniões plenárias o 
direito de voto está limitado aos conselheiros. 



Realização: 

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A - Eletronorte 

Equipe Técnica: 

Aníbal de Biase Martins - Engenheiro Civil 
Antonio Carlos Soares - Engenheiro Civil 
Carmélia de Maria Santos - Analista de Meio Ambiente 
Maria de Fátima Lemos Sereno - Analista de Meio Ambiente 

Apoio Técnico: 

Ministério do Meio Ambiente - MMA 
Vânia Araújo Soares - Bióloga 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 
Antônio Claret Karas - Engenheiro Florestal 

Ilustrações e projeto gráfico: 
Anagraphia BR 


