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RESUMO 

 

O presente trabalho tratará da tutela jurídica conferida às Áreas de Preservação Permanente – 

APP e sua interface com o processo de regularização fundiária urbana, tendo em vista as 

ocupações ao longo dos cursos d‟água. Pretende analisar o tratamento adotado pelo ordenamento 

jurídico brasileiro quanto às intervenções em APP ao longo de córregos, bem como suscitar uma 

reflexão sobre a legitimidade dessas políticas públicas.  

Inicialmente discorrerá acerca do processo de urbanização no Brasil e suas consequências ao 

meio ambiente natural e urbano, assim como, sobre o desenvolvimento da legislação ambiental 

nacional, desde o período colonial até a Constituição Federal de 1988.  

Analisará o tema sob o ponto de vista dos seguintes diplomas legais: Código Florestal de 1934, 

Código Florestal de 1965, CF/88, Estatuto da Cidade, Resolução Conama 369/06, Lei Federal nº 

11.977/09 e Lei Federal nº 12.651/12, pontuando o surgimento dos conceitos de áreas de 

preservação permanente, regularização fundiária sustentável, regularização fundiária urbana de 

interesse social, regularização fundiária urbana de interesse específico e a crescente flexibilização 

da proteção das áreas de preservação.             

 

 

Palavras-chave: Área de Preservação Permanente – Regularização Fundiária Urbana – 

Ocupação em beira de córrego – Lei nº 11.977/09 – Lei nº 12.651/12 
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ABSTRACT 

 

This paper will address the legal protection afforded to the Permanent Preservation Areas and its 

interface with the urban land regularization process, in view of the occupations along the 

waterways. Aims to examine the treatment adopted by Brazilian law regarding interventions APP 

along streams, as well as prompt a debate about the legitimacy of public policies. 

Initially will talk about the process of urbanization in Brazil and its consequences to the natural 

and urban environment, as well as on the development of national environmental legislation, 

from the colonial period to the 1988 Constitution. 

Examine the issue from the point of view of the following legislation: the 1934 Forest Code, 

1965 Forest Code, CF/88, the City Statute, CONAMA Resolution 369/06, Federal Law No. 

11.977/09 and Federal Law No. 12.651/12, punctuating the emergence of the concepts of 

permanent preservation areas, sustainable land tenure, land titling urban social interest, urban 

regularization of specific interest and growing flexibility of the protection of preservation areas. 

 

 

Keywords: Permanent Preservation Area - Urban Land Regularization - Occupancy along the 

river - Law n. 11.977/09 - Law n. 12.651/12 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo trata da proteção jurídica conferida às áreas de preservação 

permanente em relação ao processo de regularização fundiária urbana, tendo em vista as 

ocupações ao longo dos córregos.  

Possui como objetivo geral analisar como a questão socioambiental das ocupações de 

APP ao longo dos cursos d‟água em áreas urbanas vem sendo tratada no ordenamento jurídico 

brasileiro e ensejar uma reflexão sobre a legitimidade das políticas públicas que vem sendo 

adotadas considerando as constatações mundiais referentes às problemáticas ambientais.  

A Metodologia utilizada será a análise comparativa da legislação federal ambiental e 

urbanística pertinente e pesquisa doutrinária.  

O 1º capítulo discorrerá sucintamente sobre a forma como os processos de 

industrialização e de urbanização ocorreram no país e suas consequências no meio natural, bem 

como a respeito do desenvolvimento do direito ambiental no Brasil. 

No 2º capítulo trataremos dos diplomas legais pertinente, analisando desde o Código 

Florestal de 1934 até o Estatuto da Cidade, evidenciando a origem e o surgimento dos conceitos 

de área de preservação permanente - APP e regularização fundiária urbana, e o tratamento 

destinado por cada uma delas aos temas. 

 No 3º e último capítulo abordaremos a flexibilização na proteção das Áreas de 

Preservação Permanente em decorrência do processo de regularização fundiária urbana, 

considerando a Resolução Conama 369/06, a Lei Federal nº 11.977/09 e a Lei Federal nº 

12.651/12.      

Este trabalho mostra-se relevante ao evidenciar o tratamento legislativo conferido aos 

rios das nossas cidades e à questão habitacional e sua relação com os problemas socioambientais 
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vivenciados pela população moradora dos centros urbanos causados pelas crescentes intervenções 

nas APP de córregos, tais como impermeabilização do solo, enchentes, escassez de água, carência 

de áreas verdes, resultando simultaneamente em má qualidade de vida para o ser humano e no 

esgotamento da natureza.  
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CAPÍTULO I: CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE CIDADE E DIREITO 

AMBIENTAL BRASILEIRO  

 

1.1. O Processo de Urbanização no Brasil 

Durante as primeiras décadas do Brasil-Colônia os portugueses instalaram feitorias 

no litoral. Visando uma ocupação mais regular do território brasileiro, houve a doação pela coroa 

portuguesa das capitanias hereditárias que davam direito à concessão de sesmarias. Em 1549 o 

regime das capitanias é suprimido, sendo enviado ao Brasil um governador-geral que passa a ser 

o distribuidor de sesmarias. Nesse período vigoraram no Brasil as Ordenações do Reino, 

Afonsinas, Manoelinas e Filipinas, que implantaram no país a organização municipal portuguesa. 

Os Conselhos ou Câmaras de Vereadores tomavam decisões administrativas, editavam normas de 

âmbito local mediante posturas locais (que eram frequentemente descumpridas) e distribuíam 

terrenos gratuitamente (nas regiões centrais em forma de lotes e nas áreas mais periféricas em 

forma de sesmarias, que originaram as chácaras). “Com o crescimento dos núcleos urbanos, as 

chácaras (sesmarias) de sua periferia sofriam parcelamentos, criando-se uma forma de 

parcelamento desordenada e tortuosa”.
1
   

Com a Proclamação da Independência do Brasil e o advento do Império, a 

Constituição Federal de 1824 instituiu Câmaras nas cidades e vilas com competência de governo 

econômico e municipal e com atribuições a serem definidas por lei. O regime de sesmarias foi 

extinto e deu-se um período extralegal ou de posses até a promulgação da Lei de Terras (Lei nº 

601), em 18 de setembro de 1950. Esta estabeleceu critérios de compra e venda, outorgou títulos 

de domínio aos detentores de sesmarias, titulou o domínio de detentores de outras concessões e 

                                                 
1
 BERÉ, Cláudia Maria. Legislação Urbanística: A norma e o fato nas Áreas de Proteção aos Mananciais da 

Região Metropolitana de São Paulo. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16137/tde-

27052010-150548/pt-br.php>. Acesso em: 10/04/2011. 
 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16137/tde-27052010-150548/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16137/tde-27052010-150548/pt-br.php
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assegurou a aquisição do domínio das terras devolutas, transformando a terra em mercadoria e 

implantando a propriedade privada do solo no Brasil.
2
 

Até o século XIX a maior parte da população brasileira habitava a zona rural, apesar 

de já existirem grandes pólos urbanos que representavam o país, financiando e comercializando 

produtos primários requisitados pelo mercado externo europeu. A Abolição da Escravatura e a 

Proclamação da República foram acontecimentos que contribuíram para o início dos processos de 

industrialização e de urbanização no Brasil, o qual ocorreu praticamente durante o século XX, 

mais especificamente após a 2ª Guerra Mundial, de forma acelerada e, muitas vezes, direcionado 

a um pequeno número de cidades, originando uma rede urbana rarefeita e incompleta. 
3
 A 

urbanização se deu de forma caótica e mais em função da evasão da população rural do que pela 

atividade dos centros urbanos
 
(RIBEIRO, 2006). 

Durante a Segunda República temos a concepção do estado social e o conceito de 

função social da propriedade introduzido pela CF de 1934. A legislação de uso do solo baseava-

se nos Códigos de Obras.
 4

 Em seguida, surge o Decreto-lei nº 58/37, que dispôs sobre 

loteamento e a venda de terrenos. Nesse contexto, o governo Vargas, mediante adoção de tarifas 

protecionistas e de investimentos em infraestrutura industrial, influenciou diretamente no 

crescimento industrial do país, acelerando o processo de urbanização e acentuando o movimento 

migratório do campo em direção à cidade.  

A partir da década de 50, com a política de governo de Juscelino Kubitschek, que 

promoveu a abertura da economia nacional a investimentos internacionais, o incentivo às 

                                                 
2
 FERREIRA, João Sette Whitaker, apud, BERÉ, Cláudia Maria. Legislação Urbanística: A norma e o fato nas 

Áreas de Proteção aos Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo. Disponível em 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16137/tde-27052010-150548/pt-br.php>. Acesso em: 10/04/2011. 
3
 MARICATO, Ermínia. Metrópole, legislação e desigualdade. Disponível em 

<http://www.scielo.br/pdf/ea/v17n48/v17n48a13.pdf>. Acesso em 02/06/2011. 
4
 BERÉ, Cláudia Maria. Legislação Urbanística: A norma e o fato nas Áreas de Proteção aos Mananciais da 

Região Metropolitana de São Paulo. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16137/tde-

27052010-150548/pt-br.php>. Acesso em: 10/04/2011. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16137/tde-27052010-150548/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16137/tde-27052010-150548/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16137/tde-27052010-150548/pt-br.php
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atividades industriais e a mecanização das atividades rurais, deu-se o fortalecimento do processo 

de urbanização, bem como a consolidação do processo de conurbação nas principais capitais 

brasileiras.  

A explosão demográfica das regiões urbanas levou a um processo de “periferização” 

do crescimento urbano, acompanhado de um aumento significativo dos índices de ocupação 

irregular (favelas e loteamentos ilegais) e de um grau devastador de prejuízos ambientais com a 

ocupação de áreas protegidas ambientalmente (como área de proteção aos mananciais, áreas de 

preservação permanente e áreas de proteção ambiental) e de áreas de risco (como locais sujeitos a 

inundações, a desmoronamentos e a contaminações) 
5
. 

 

1.2. Um breve histórico do Direito Ambiental no Brasil 

A proteção jurídica do meio ambiente no Brasil esteve presente desde sua ocupação 

por Portugal no século XVI, época em que vigoraram as Ordenações Afonsinas, Manoelinas e 

Filipinas, as quais continham dispositivos que tratavam da tutela de alguns bens ambientais. As 

primeiras determinaram a proibição de corte deliberado de árvores frutíferas, com o objetivo de 

evitar a escassez e a falta de alimentos, protegendo os animais e os recursos florestais. As 

segundas proibiram a caça de certos animais com a utilização de instrumentos que causassem a 

morte mediante dor e sofrimento, trazendo ainda termos conservacionistas, a noção de 

zoneamento ambiental, a proibição da caça em determinados lugares e a noção de reparação de 

dano ecológico, atribuindo valores às árvores frutíferas abatidas.
6
 E as últimas estabeleceram 

normas de controle de exploração vegetal (dos que cortam árvores de fruto); disciplinaram o uso 

                                                 
5
 GROSTEIN, Marta Dora. Metrópole e Expansão Urbana: A persistência de processos "insustentáveis". 

Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/spp/v15n1/8585.pdf>. Acesso em: 23/07/12. 
6
 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. Evolução Legislativa do Direito Ambiental no Brasil. Disponível em 

<http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=2160>. Acesso em: 15/05/2011.  

http://www.scielo.br/pdf/spp/v15n1/8585.pdf
http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=2160
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do solo (das sesmarias), e o uso das águas e dos rios; regulamentaram a caça e a pesca (das caças 

e pescarias defesas); e coibiram o uso do fogo (dos que põem fogo).
7
  

Já no século XIX, em 1830, o primeiro Código Penal tipificou como crime o corte 

ilegal de madeira, e em 1850 a Lei nº 601 “discriminou a ocupação do solo no que diz respeito a 

ilícitos como desmatamentos e incêndios criminosos”.
8
    

No século XX, durante a década de 1930 vivenciamos uma produção legislativa 

ambiental significativa, na qual os bens ambientais passaram a serem regidos por leis específicas, 

contudo não refletindo ainda uma articulação entre cada uma dessas políticas. Temos como 

exemplos o Código Florestal de 1934 (Decreto-lei 23.793/34), o Código de Pesca de 1938 

(Decreto-lei nº 794/38) e o Código das Águas de 1938 (Decreto-lei nº 852/38).
9
 

Durante a década de 1960 foram editadas diversas normas destinando maior atenção 

às questões ambientais, destacando-se entre os textos legislativos mais expressivos: o Estatuto da 

Terra (Lei nº 4.504/64), o Código Florestal de 1965 (Lei nº 4.771/65), a Lei de Proteção à Fauna 

(Lei nº 5.197/67); o Código de Pesca (Decreto-lei nº 221/67) e o Código de Mineração (Decreto-

lei nº 227/67).  

Consoante Ricardo Toledo Neder 
10

 nesse período a legislação ambiental visava 

possibilitar a regulação administrativa centralizada de uma autoridade geopolítica sobre os bens 

naturais como tarefa da União, passando o Estado a regulamentar o uso destes bens através de 

outorgas e de concessões a particulares. Assim, a União atuava de forma centralizada, 

                                                 
7
  JUNG, Tercio Inacio. A evolução da legislação ambiental no Brasil. Disponível em 

<http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9169&revista_caderno=5>. 

Acesso em: 15/05/2011. 
8
 FARIAS, Talden Queiroz. Evolução histórica da legislação ambiental. Disponível em 

<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3845>. Acesso em: 

14/08/2011. 
9
 Idem.  

10
 NEDER, Ricardo Toledo apud FARIAS, Talden Queiroz. Evolução histórica da legislação ambiental. 

Disponível em <http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3845>. 

Acesso em: 14/08/2011. 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3845
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3845
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desenvolvendo políticas específicas para cada bem ambiental por meio de diferentes órgãos 

federais específicos, os quais realizavam suas tarefas e competências em todo o território 

nacional, não harmonizando sua atuação com os demais órgãos e gerando ações descoordenadas 

e conflitantes.  

No âmbito internacional, em junho de 1972 foi organizada em Estocolmo, na Suécia, 

a 1ª Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, resultando na aprovação pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas da Declaração da ONU sobre o Meio Ambiente Humano, 

atendendo à necessidade de se estabelecer uma visão global e princípios comuns que servissem 

de inspiração e de orientação à humanidade para a preservação e melhoria do ambiente humano 

através de 23 princípios ali enunciados, estabelecendo, em particular, que os recursos naturais da 

Terra devem ser preservados em benefício das gerações atuais e futuras, mediante um cuidadoso 

planejamento ou administração adequados. 
11

  

A partir daí, a questão ambiental ganhou uma dimensão global refletindo no 

ordenamento jurídico brasileiro, ensejando a edição de normas ambientais de caráter mais amplo. 

Assim, na década de 1980 foram promulgadas a Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 

6.938/81), a Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85), e a Constituição Federal de 1988, a qual 

assimilou a noção de desenvolvimento sustentável e dedicou um capítulo inteiro à proteção 

ambiental, adotando uma visão contextual, compartilhada, intergeracional e interligada entre 

meio ambiente natural, artificial, do trabalho e cultural, sociedade civil e órgãos institucionais.  

 

 

 

                                                 
11

 Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (Declaração de Estocolmo), 

1972. 
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CAPÍTULO II: AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO  

 

2.1. Código Florestal de 1934 

Em 23 de janeiro de 1934, durante o governo de Getúlio Vargas, foi aprovado o 

Decreto Federal nº 23.793, autodenominado Código Florestal.  

Declarou as florestas existentes no território nacional como bens de interesse comum 

a todos os habitantes do país, condicionando o exercício do direito de propriedade às limitações 

previstas em lei (artigo 1º).  

Estabeleceu sua aplicação às florestas e demais formas de vegetação reconhecidas de 

utilidade pública às terras que revestem (artigo 2º). 

Este diploma legal classificou as florestas em quatro categorias a serem definidas 

pelo Ministério da Agricultura (artigo 10). São elas: 

1. Florestas protetoras: aquelas que por sua localização servirem, conjunta ou separadamente, a 

qualquer dos seguintes fins: conservar os regimes das águas; evitar a erosão das terras pela ação 

dos agentes naturais; fixar dunas; auxiliar a defesa das fronteiras; assegurar condições de 

salubridade física; proteger sítios que por sua beleza mereçam ser conservados; e asilar espécimes 

raros de fauna indígena.   

2. Florestas remanescentes: aquelas que formarem os parques nacionais, estaduais ou municipais; 

em que se abundarem ou se cultivarem espécimes preciosos, cuja conservação se considerar 

necessária por motivo de interesse biológico ou estético; as que o Poder Público reservar para 

pequenos parques ou bosques de gozo público. 

3. Florestas modelo: aquelas artificiais, constituídas apenas por uma ou por limitado número de 

essências florestais, indígenas e exóticas, cuja disseminação convenha fazer-se na região. 
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4. Florestas de rendimento: as demais florestas não compreendidas nas categorias anteriores.    

As florestas protetoras e remanescentes foram consideradas de preservação perene e 

inalienáveis (artigo 8º).  

A única faixa prevista neste Código é a de 20 metros de cada lado ao longo das 

estradas de rodagem, na qual é proibido o corte de árvore, tendo em vista a conservação da 

estrada ou descortino de panoramas (artigo 32).  

Sobre a área urbana, definiu em seu artigo 33 que o corte de árvores de considerável 

ancianidade, raridade ou beleza de porte, em prédio de zona urbana, dependerá de requerimento à 

autoridade florestal local.  

Portanto, embora o Código de 1934 não faça menção expressa às áreas de 

preservação permanente ao longo de córregos, traz os conceitos de florestas protetoras e 

remanescentes, definindo-as como de preservação perene, o que pode ser considerado como 

origem do atual conceito das APP.  

  

2.2. Código Florestal de 1965 

Em 15 de setembro de 1965, durante o regime da Ditadura Militar, no governo de 

Humberto de Alencar Castelo Branco, foi promulgada a Lei Federal nº 4.774, instituindo o Novo 

Código Florestal e, portanto, revogando o Código Florestal de 1934.  

Logo em seu artigo 1º reproduziu as previsões de seu antecessor estabelecendo as 

florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação, reconhecidas de 

utilidade pública às terras que revestem, como bens de interesse comum a todos os habitantes do 

país, limitando o exercício dos direitos de propriedade à legislação geral e especialmente a esta 

lei.   
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A Lei nº 4.771/65 extinguiu as quatro tipologias criadas pelo Código de 1934, e em 

seu artigo 2º, alínea “a” considerou como de preservação permanente por imposição legal, as 

florestas e demais formas de vegetação natural situadas 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 

distancia entre as margens; 

3. de 100 (cem) metros para todos os cursos cuja largura seja superior a 200 (duzentos) metros. 

Em seu artigo 3º, alíneas “a” a “h” considerou de preservação permanente, quando 

assim declaradas por ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural 

destinas a: atenuar a erosão das terras; fixar as dunas; formar faixas de proteção ao longo de 

rodovias e ferrovias; auxiliar a defesa do território nacional; proteger sítios de excepcional beleza 

ou de valor científico ou histórico; asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção; 

manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas; e assegurar condições de bem-

estar público.      

Condicionou a supressão total ou parcial das florestas de preservação permanente à 

prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando necessária à execução de obras, planos 

atividades ou projetos de utilidade pública ou de interesse social (artigo 3º, §1º), considerando 

como de interesse público: a limitação e o controle do pastoreio em determinadas áreas, visando 

conservação e propagação da vegetação florestal; medidas com o fim de evitar ou erradicar 

pragas e doenças que afetem a vegetação florestal; e a difusão e adoção de métodos tecnológicos 

para aumentar economicamente a vida útil da madeira e seu maior aproveitamento em todas as 

fases de manipulação e transformação (artigo 4º, a) a c)).  
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Determinou que na distribuição de lotes destinados à agricultura, em planos de 

colonização e de reforma agrária, não devem ser incluídas as áreas florestadas de preservação 

permanente previstas nesta lei, nem as florestas necessárias ao abastecimento local ou nacional e 

outros produtos florestais (artigo 8º). Apesar de não se referir à regularização fundiária urbana, 

apontamos aqui o tratamento conferido às florestas de preservação permanente em relação aos 

assentamentos rurais.  

 

2.2.1. Alteração feita pela Lei Federal nº 7.511/86  

Em 07 de julho de 1986, sob o governo de José Sarney, foi publicada a Lei Federal nº 

7.511 promovendo a primeira alteração no Código Florestal de 1965 e ampliando as faixas de 

preservação permanente ao longo de rios ou qualquer curso d‟água, previstas no artigo 2º, alínea 

“a” que passaram a apresentar as seguintes medidas: 

1. de 30 (trinta) metros para os rios de menos de 10 (dez) metros de largura:  

2. de 50 (cinquenta) metros para os cursos d‟água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) 

metros de largura; 

3. de 100 (cem) metros para os cursos d‟água que meçam entre 50 (cinquenta) e 100 (cem) 

metros de largura. 

4. de 150 (cento e cinquenta) metros para os cursos d‟água que possuam entre 100 (cem) e 200 

(duzentos) metros de largura; 

5. igual à distância entre as margens para os cursos d‟água com largura superior a 200 (duzentos) 

metros.      
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2.2.2. Alteração feita pela Lei Federal nº 7.803/89  

Em 18 de julho de 1989, ainda no governo de José Sarney, foi publicada a Lei 

Federal nº 7.803, revogando a Lei nº 7.511/86 e conferindo nova redação ao artigo 2º, alínea “a”. 

Assim, passam a ser consideradas de preservação permanente as florestas e demais formas de 

vegetação natural situadas ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais 

alto em faixa marginal cuja largura mínima será:  

1. de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;  

2. de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros 

de largura;  

3. de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) 

metros de largura;  

4. de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 

(seiscentos) metros de largura;  

5. de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 

(seiscentos) metros; 

Observar que, além do aumento nas larguras das faixas dos cursos d‟água, as mesmas 

passam a ser consideradas a partir de seu nível mais alto.   

Quanto à aplicação do Código Florestal em áreas urbanas, determinou que em tais 

áreas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal e 

nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, deverão ser atendidos os planos diretores e as 

leis de uso do solo, respeitados os princípios e os limites previstos no artigo 2º desta lei (artigo 2º, 

parágrafo único). Inclusive, dispondo em seu artigo 22, parágrafo único, que nas áreas urbanas a 

fiscalização é de competência dos Municípios, atuando a União supletivamente.   
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2.2.3. Alteração feita pela Medida Provisória nº 2.166-67/01 

A Medida Provisória nº 2.166-67, publicada em 24 de agosto de 2001 no governo de 

Fernando Henrique Cardoso, promoveu nova alteração na Lei nº 4.775/65, instituindo o conceito 

de área de preservação permanente – APP, que passou a ser entendida como aquela área 

protegida nos termos dos artigos 2º (APP por imposição legal) e 3º (APP por ato do Poder 

Público) desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 

recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna 

e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (artigo 1º, §2º, II).  

Conforme Édis Milaré (2007) a definição legal de APP, especialmente ao utilizar a 

expressão “coberta ou não por vegetação nativa”, protege não apenas as florestas e demais formas 

de vegetação natural, como também os locais ou formações geográficas em que tais áreas se 

encontram inseridas funcionalmente, isto é, na ação recíproca entre cobertura vegetal e sua 

preservação e a manutenção das características ecológicas do domínio em que ela ocorre. Nas 

palavras de Milaré (2007): 

Como se vê, as APPs têm esse papel de abrigar a biodiversidade e promover a 

propagação da vida; assegurar a qualidade do solo e garantir o armazenamento do 

recurso água em condições favoráveis de quantidade e qualidade; já a paisagem é 

intrinsecamente ligada aos componentes do ecossistema. E mais, tem muito a ver com 

bem-estar humano das populações que estão em seu entorno. Com isto, vê-se 

confirmado o status das APPs como espaços territoriais especialmente protegidos em 

sentido amplo, ou seja, elas podem admitir, em caráter excepcional, determinadas 

intervenções no seu meio, o que as faz diferir daquelas outras que se acham sujeitas ao 

regime estrito de preservação, dada a sua característica de intocáveis.  

 

Segundo Paulo Affonso Leme Machado (2006) a área de preservação permanente é 

um espaço em que a floresta ou vegetação deve existir, caso contrário, devem ser plantadas, pois 

o conceito de permanente está relacionado não somente à floresta, mas também ao solo no qual 

ela está inserida e à fauna. Nesse sentido, caso a floresta pereça ou seja suprimida a área não 

perderá sua função florestal. Machado (2006) expõe que:  
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A vegetação, nativa ou não, e a própria área são objetos de preservação não só por si 

mesmas, mas pelas suas funções protetoras das águas, do solo, da biodiversidade (aí 

compreendido o fluxo gênico da fauna e da flora), da paisagem e do bem-estar humano.    

 

A previsão do artigo 3º, §1º, quanto à possibilidade de supressão mediante 

autorização do Poder Executivo Federal (vide item 2.2) foi mantida, ao passo que, a redação do 

artigo 4º, a) a c) foi alterada passando a dispor que a supressão de vegetação em área de 

preservação permanente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social, 

devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando 

inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto (artigo 4º, caput).  

Compreendendo-se como utilidade pública, nos termos do artigo 1º, §2º, IV: 

1. As atividades de segurança nacional e proteção sanitária;  

2. As obras essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, 

saneamento e energia e aos serviços de telecomunicações e de radiodifusão; (Alínea com redação 

dada pela Lei nº 11.934, de 5/5/2009) 

3. Demais obras, planos, atividades ou projetos previstos em resolução do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente – CONAMA.  

E como interesse social, conforme artigo 1º, §2º, V: 

a) As atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como: 

prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção 

de plantios com espécies nativas, conforme resolução do CONAMA;  

b) As atividades de manejo agroflorestal sustentável praticadas na pequena propriedade ou posse 

rural familiar, que não descaracterizem a cobertura vegetal e não prejudiquem a função ambiental 

da área; e  

c) demais obras, planos, atividades ou projetos definidos em resolução do CONAMA. 

http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=588054&seqTexto=111956&PalavrasDestaque=
http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=588054&seqTexto=111956&PalavrasDestaque=
http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=588054&seqTexto=111956&PalavrasDestaque=
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Acrescentou que a supressão dependerá de autorização do órgão ambiental estadual 

competente, com anuência prévia do órgão federal ou municipal, quando couber. Sendo que, no 

caso de supressão de APP em área urbana, a autorização caberá ao órgão ambiental competente, 

desde que o Município possua Conselho de Meio Ambiente com caráter deliberativo e Plano 

Diretor, com anuência prévia do órgão ambiental estadual (artigo 4º, § 1º e 2º).  Previu ainda a 

possibilidade de autorização de supressão da vegetação em APP eventual e de baixo impacto 

ambiental, conforme definido em regulamento (artigo 4º, § 3°). 

De acordo com Paulo Affonso Leme Machado (2006), apesar da MP 2.166 não ter 

feito expressa menção ao Estudo Prévio de Impacto Ambiental – EPIA, isto não significa que 

este não se aplica, uma vez que a Constituição Federal permeia e norteia todos os ramos do 

Direito, abrangendo, portanto, todas as leis e medidas provisórias. Nesse sentido, o art. 225, §1º, 

IV, CF ao “exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental” 

não permite que cada lei ordinária defina se aceitará ou não este procedimento. A legislação 

infraconstitucional poderá diferir apenas no aspecto formal deste instrumento, o qual deverá ser 

sempre exigido quando se tratar de atividade potencialmente poluidora.  O doutrinador esclarece 

que:    

O art. 4º do Código Florestal não usou a terminologia „Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental‟, mas utilizou „procedimento administrativo próprio‟, que deverá 

compreender: a) as alternativas técnicas e locacionais (art. 4, caput); b) análise do 

impacto ambiental (art. 4º, §2º), para poder classificar o grau de importância desse 

impacto; e c) estudo de medidas mitigadoras e compensatórias a serem adotas se houver 

a supressão da vegetação. Ao requerente da eliminação da APP caberá provar a não-

existência de outras alternativas para o projeto, pois sem essa prova o pedido 

obrigatoriamente deverá ser indeferido (art. 4º, caput) (...). A supressão de uma APP 

deve ser verdadeiramente uma exceção. Não pode ser facilitada, pois ela é essencial para 

a vida. Por isso, não tenho dúvida em reafirmar que o EPIA, de acordo com a CF e com 

a lógica jurídica, é indispensável para qualquer eliminação de APP.
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Manteve-se silente quanto à questão da regularização fundiária urbana, e incluiu o 

artigo 37-A que em seu §6º proibiu a implantação de projetos de assentamento humano ou de 

colonização para fim de reforma agrária em área com cobertura florestal primária ou secundária 

em estágio avançado de regeneração. 

 

2.3. Lei de Parcelamento do Solo Urbano 

Em 19 de dezembro de 1979, no governo de João Figueiredo, entrou em vigor a Lei 

Federal nº 6.766 dispondo sobre o parcelamento do solo urbano. 

Definiu parâmetros para aprovação de loteamentos, proibindo o parcelamento do 

solo: em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações; em terrenos que tenham sido aterrados com 

material nocivo à saúde pública; em terrenos com declividade igual ou superior a 30%; em 

terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação; e em áreas de preservação 

ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis (artigo 3º, 

parágrafo único, incisos I a V).   

Observando que o parcelamento poderá ser permitido nas hipóteses acima 

mencionadas, quando passíveis de serem corrigidas ou saneadas.  

Em seguida, em seu artigo 4º determinou os requisitos mínimos a serem atendidos 

para aprovação de loteamentos, entre os quais, a reserva obrigatória de uma faixa não edificável 

de 15 metros de cada lado ao longo das águas correntes e dormentes (inciso III).  

Até aqui citamos alguns dispositivos estabelecidos pela Lei nº 6.766/79 referentes à 

aprovação de loteamento. Somente no Capítulo VIII – das Disposições Gerais este diploma legal 

passará a tratar da questão da regularização do parcelamento do solo, apresentando-se como 

previsão fundamental o §5º do artigo 40, incluído pela Lei Federal nº 9.785 de 1999, que 
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vinculou a regularização ao atendimento ao disposto nos artigos 3º e 4º desta lei, portanto aos 

casos de proibição de implantação e aos parâmetros urbanísticos mínimos. 

Em relação à aplicação do Código Florestal de 65 e da Lei nº 6.766/79 às faixas de 

preservação nas margens de rios, entendemos que são legislações com objetos distintos, sendo 

esta uma lei de natureza urbanística, que trata do parcelamento do solo urbano e que legisla sobre 

o tema do ponto de vista do planejamento urbano e das condições de habitação da população, 

enquanto que, aquela visa à proteção do meio ambiente. Nesse sentido, quanto à faixa de 15 

metros a ser respeitada ao longo dos córregos, estabelecida pela Lei de Parcelamento do Solo, nos 

parece claro que se trata de uma exigência de cunho urbanístico e não ambiental, tanto é que se 

refere à “faixa não edificável”, não utilizando o termo “área de preservação permanente”. Além 

do que, faz referência a “maiores exigências da legislação específica” o que nos remete ao 

cumprimento da legislação ambiental.    

Consoante explica Marcela Albuquerque Maciel (2010), trata-se apenas de um 

conflito aparente de normas, uma vez que, cada legislação visa tutelar um bem diverso da outra. 

As limitações em faixa de APP se propõem a finalidades diferentes, pois enquanto a Lei nº 

4.771/65 busca assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a proteção da 

biodiversidade, das matas ciliares, dos recursos hídricos, a estabilidade geológica, o fluxo gênico 

da flora e da fauna, etc., a Lei nº 6.766/ 79 objetiva garantir a segurança e o bem-estar das 

populações urbanas. 

Portanto, nos casos de supressão de vegetação de APP, o artigo 4º, III da Lei de 

Parcelamento do Solo deverá ser plenamente atendido, isto é, mesmo nas situações em que as 

faixas de APP possam ser suprimidas, a faixa de 15 metros deverá ser mantida como não-

edificável em razão da Lei 6.766/79. Reforçando esse entendimento a autora salienta que esta lei 

sempre previu a faixa mínima de 15 metros e que a alteração realizada pela Lei nº 10.932/ 2004 



23 

 

 

somente retirou a faixa ao longo dos dutos da regra geral, deslocando-o para o §3º do artigo 4º. 

Ao passo que o Código Florestal de 1965 inicialmente estipulou um limite mínimo de 5 metros, 

tendo aumentado para 30 metros somente com a modificação da Lei nº 7.803/ 89. Percebe-se, 

portanto, a falta de correspondência entre as duas normas, as quais sempre tutelaram objetos 

diversos. 
12 

 

2.4. Constituição Federal de 1988 

Em 05 de outubro de 1988 foi promulgada a Constituição da República Federativa do 

Brasil, sob o governo de Ulysses Guimarães. Ficou conhecida como a “Constituição Verde”, uma 

vez que, em seu Título VII – da Ordem Social previu o Capítulo VI – do Meio Ambiente, 

estabelecendo no artigo 225, caput, a proteção jurídica do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Definiu o 

equilíbrio ecológico como um direito difuso pertencente à terceira geração de direitos humanos, 

ao determinar ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e de preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações (MAZZILI, 2008).  

   Quanto às APP podemos dizer que possuem fundamento constitucional no artigo 

225, §1º, III, no qual se impõem ao Poder Público o dever de definir, em todas as unidades da 

federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo sua 

alteração e supressão permitidas apenas mediante lei, proibindo-se qualquer uso que comprometa 

a integridade dos atributos que justificam sua proteção especial.  

Segundo Paulo Affonso Leme Machado (2006), a CF/88 estabeleceu procedimento 

específico para a transformação da área, qual seja, o processo legislativo. Dessa forma, haverá 

                                                 
12

 MACIEL, Marcela Albuquerque. As Áreas de Preservação Permanente em área urbana. O aparente conflito 

entre o Código Florestal e a Lei de Parcelamento do Solo. Jus Navigandi, Teresina, ano 15, n. 

2705, 27 nov. 2010 . Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/17914>. Acesso em: 26 ago. 2012.  

http://jus.com.br/revista/edicoes/2010
http://jus.com.br/revista/edicoes/2010/11/27
http://jus.com.br/revista/edicoes/2010/11/27
http://jus.com.br/revista/edicoes/2010/11/27
http://jus.com.br/revista/edicoes/2010/11/27
http://jus.com.br/revista/edicoes/2010/11
http://jus.com.br/revista/edicoes/2010
http://jus.com.br/artigos/17914/as-areas-de-preservacao-permanente-em-area-urbana
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necessariamente maior tempo e maior debate em torno dos casos de supressão ou alteração dos 

espaços protegidos e seus componentes. Tais áreas não poderão ser modificadas meramente em 

razão da vontade do Poder Executivo, seja através de atos dos chefes dos poderes, seja por atos 

de seus agentes. Os espaços protegidos e seus componentes não poderão ser alterados por 

decretos, portarias e resoluções. O Poder Legislativo deve debater acerca de um bem que está 

classificado como permanente.  

No que diz respeito às cidades a CF/88, em seu artigo 182, prescreveu que a política 

nacional de desenvolvimento urbano, a ser executada pelos Municípios, tem por objetivo ordenar 

o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, 

o que denota sua finalidade de natureza social, no sentido amplo da expressão. 
13

 

Celso Pacheco Fiorillo (2008), considerando que a cidade passa a ter natureza jurídica 

ambiental, dispõe:  

Com a edição da Constituição federal de 1988, fundamentada em sistema econômico 

capitalista, que necessariamente tem seus limites impostos pela dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III a IV, da CF), a cidade – e suas duas realidades, a saber, os 

estabelecimentos regulares e os estabelecimentos irregulares – passa a ter natureza 

jurídica ambiental, ou seja, a partir de 1988 a cidade deixa de ser observada pelo plano 

jurídico com base nos regramentos adaptados tão-somente aos bens privados ou públicos 

e passa a ser disciplinada em face da estrutura jurídica do bem ambiental (art. 225 da 

CF) de forma mediata e imediata em decorrência das determinações constitucionais 

emanadas dos arts. 182 e 183 da Carta Magna (meio ambiente artificial). Portanto, a 

cidade, a partir da Constituição Federal de 1988, passa a obedecer a determinada ordem 

urbanística dentro de parâmetros urbanísticos adaptados às necessidades do final do 

século XX e início do século XXI.  

 

2.5. Estatuto da Cidade  

Em 10 de julho de 2001, no governo de Fernando Henrique Cardoso, foi publicada a 

Lei Federal nº 10.257 (posteriormente alterada pela lei 12.608/12), autodenominada Estatuto da 

Cidade, que regulamentou os artigos 182 e 183 da CF/88, e estabeleceu diretrizes gerais da 

                                                 
13

 CAMMAROSANO, Márcio. In: DALLARI, Adilson Abreu; FERRAZ, Sérgio (coords). Estatuto da Cidade: 

Comentários à Lei Federal 10.257/2001. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. 

. 
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política urbana. Apesar de ser um diploma legal de caráter eminentemente urbanístico, apresenta 

em toda sua extensão a preocupação com o meio ambiente, estando permeada por princípios 

ambientais, legislando em prol da sustentabilidade urbana e do equilíbrio ambiental. 

Definiu normas de ordem pública e de interesse social que regulam o uso da 

propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, assim 

como do equilíbrio ambiental (artigo 1º, parágrafo único).  

Conforme Fiorillo (2008):  

As normas de ordem pública e interesse social, que passam a regular não só o uso da 

propriedade urbana nas cidades mas principalmente aquilo que a lei denominou 

equilíbrio ambiental, deixam de ter caráter única e exclusivamente individual, assumindo 

valores metaindividuais na medida em que o uso de referida propriedade urbana passa a 

ser regulado em decorrência do que determina o art. 1º, parágrafo único, do Estatuto da 

Cidade. 

 

Como uma das diretrizes gerais da política urbana está a regularização fundiária e a 

urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante o estabelecimento de 

normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação 

socioeconômica da população e as normas ambientais (artigo 2º, XIV).  

Ao assentar suas diretrizes gerais, o Estatuto expressa a convicção de que, nas cidades, o 

equilíbrio é possível – e, por isso, necessário. Deve-se buscar o equilíbrio das várias 

funções entre si (moradia, trabalho, lazer, circulação etc.), bem como entre a realização 

do presente e da preservação do futuro (art. 2º, I) (...). O crescimento não é um objetivo; 

o equilíbrio sim; por isso, o crescimento deverá respeitar os limites da sustentabilidade, 

seja quanto aos padrões de produção e consumo, seja quanto à expansão urbana (inciso 

VIII). Toda intervenção individual potencialmente desequilibradora deve ser 

previamente comunicada (inciso XIII), estudada, debatida e, a seguir, compensada 
14

.  

  

A esse respeito Fiorillo (2008) ressalta que o Estatuto da Cidade, “sendo a mais 

importante norma regulamentadora do meio ambiente artificial, ao ter como objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante algumas 

diretrizes gerais, criou a garantia do direito a cidades sustentáveis”. 

                                                 
14

 SUNDFELD, Carlos Ari. In: DALLARI, Adilson Abreu; FERRAZ, Sérgio (coords). Estatuto da Cidade: 

Comentários à Lei Federal 10.257/2001. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. 
. 
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CAPÍTULO III: REFLEXOS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA NAS 

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, EM ESPECIAL, AO LONGO DOS 

CÓRREGOS 

 

3.1. Resolução CONAMA nº 369/06  

Em 28 de março de 2006 foi editada a Resolução CONAMA nº 369, definindo os 

casos excepcionais em que o órgão ambiental competente pode autorizar a intervenção ou a 

supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente – APP para a implantação de obras, 

planos, atividades ou projetos de utilidade pública, de interesse social ou para a realização de 

ações consideradas eventuais e de baixo impacto ambiental, desde que, devidamente 

caracterizada e motivada tecnicamente mediante procedimento administrativo autônomo e prévio. 

Dentre as exceções, como hipótese de interesse social, introduziu a Regularização Fundiária 

Sustentável de área urbana (artigos 1º e 2º).   

Determinou em seu artigo 3º, I a IV algumas exigências a serem comprovadas pelo 

requerente para autorização da intervenção ou supressão de vegetação em APP, tais como 

inexistência de alternativa técnica e locacional à intervenção pretendida, acrescentando em seu 

§2º que se tratando de área urbana dependerá de autorização do órgão ambiental municipal, caso 

este possua Conselho de Meio Ambiente com caráter deliberativo e Plano Diretor ou Lei de 

Diretrizes Urbanas, mediante prévia anuência do órgão ambiental estadual competente, 

fundamentada em parecer técnico.    

Nos termos do artigo 9º, a Regularização Fundiária Sustentável Urbana com 

intervenção ou supressão de vegetação em APP poderá ser autorizada por órgão ambiental 

competente, desde que, atendidas as exigências da Seção I, além dos seguintes requisitos: 

1) Ocupações de baixa renda, com uso predominantemente residencial;  
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2) Ocupação situada em área urbana declarada como ZEIS pelo Plano Diretor ou outra legislação 

municipal; 

3) Ocupação inserida em área urbana provida, no mínimo, por três dos seguintes elementos de 

infraestrutura urbana implantada: malha viária, captação de águas pluviais, esgotamento sanitário 

coleta de resíduos sólidos, rede de abastecimento de água, rede de distribuição de energia; bem 

como que apresente densidade demográfica superior a cinquenta habitantes por hectare; 

4) Ocupação localizada exclusivamente em algumas faixas determinadas de APP, dentre elas, nas 

margens de cursos de água, e entorno de lagos, lagoas e reservatórios artificiais, conforme incisos 

I e III, alínea “a”, do artigo 3º da Resolução CONAMA nº 303, de 2002, e no inciso I do artigo 

3º da Resolução CONAMA nº 302, de 2002, devendo ser respeitada faixas mínimas de 15 metros 

para cursos de água de até 50 metros de largura e faixas mínimas de 50 metros para os demais; 

5) Ocupações consolidadas até 10 de julho de 2001, conforme definido pelo Estatuto da Cidade e 

Medida Provisória nº 2.220/ 2001; 

6) Apresentação pelo Poder Público Municipal de Plano de Regularização Fundiária Sustentável, 

nos termos previstos nesta Resolução. 

Trouxe ainda a possibilidade de redução das restrições estabelecidas na alínea “a” do 

inciso IV (faixas de APP nas margens de curso d‟água e entorno de lagos, lagoas e reservatórios 

artificiais) por meio de decisão motivada do órgão ambiental competente em razão das 

características da ocupação considerando a necessidade de melhorias ambientais para o Plano de 

Regularização Fundiária Sustentável (artigo 9º, §1º).  

 

3.2. Lei Federal n° 11.977/ 09  

Em 7 de julho de 2009 foi sancionada pelo vice-presidente José Alencar Gomes da 

Silva a Lei Federal nº 11.977 (posteriormente alterada pela Lei Federal nº 12.424/11) dispondo, 
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entre outras matérias, sobre a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas 

urbanas.  

Conceituou a regularização fundiária como um conjunto de medidas jurídicas, 

urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e a 

titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (artigo 46).  

Definiu como regularização fundiária de interesse social aquela referente aos 

assentamentos irregulares ocupados, predominantemente, por população de baixa renda, nas 

seguintes hipóteses (artigo 47, VII, “a” a “c”): 

a) Área ocupada de forma mansa e pacífica há, pelo menos, cinco anos; 

b) Imóvel situado em área demarcada como Zona Especial de Interesse Social – ZEIS
15

; ou 

c) Áreas pertencentes à União, Estados, Distrito Federal e Municípios declaradas de interesse 

para implantação de projetos de regularização fundiária de interesse social. 

A Regularização Fundiária de Interesse Social depende de aprovação pelo Município 

de projeto de regularização fundiária (artigo 53, caput), sendo que: 

1. A aprovação municipal corresponde ao licenciamento urbanístico do projeto e ao 

licenciamento ambiental, quando o Município possuir conselho de meio ambiente e órgão 

ambiental capacitado (artigo 53, §1º).  

2. O projeto de regularização fundiária deverá apresentar, no mínimo, as áreas ou lotes a serem 

regularizados; as vias de circulação existentes ou projetadas; medidas para promoção da 

sustentabilidade urbanística, social e ambiental; condições para promover a segurança da 

                                                 
15

 Artigo 47, V, Lei 11.977/09 - “Zona Especial de Interesse Social – ZEIS: parcela de área urbana instituída pelo 

Plano Diretor ou definida por outra lei municipal, destinada predominantemente à moradia de população de baixa 

renda e sujeita a regras específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo”. 
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população em situações de risco; e medidas para adequação da infraestrutura básica (artigo 51, I a 

V).  

A Lei Federal nº 11.977/09 estabeleceu a possibilidade do Município admitir a 

regularização fundiária de interesse social em Áreas de Preservação Permanente, desde que 

(artigo 54, §1º): 

1. Fundamentada em decisão motivada; 

2. Ocupadas até 31 de dezembro de 2007; 

3. Inseridas em área urbana consolidada
16

; 

4. Estudo técnico comprove que a intervenção implica na melhoria das condições ambientais em 

relação à situação de ocupação irregular anterior. 

O estudo técnico exigido deverá ser elaborado por profissional legalmente habilitado, 

ser compatível com o projeto de regularização fundiária, e conter no mínimo, caracterização da 

situação ambiental da área a ser regularizada; especificação dos sistemas de saneamento básico; 

proposição de intervenções para controle de riscos geotécnicos e de inundações; recuperação de 

áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização; comprovação da melhoria das 

condições de sustentabilidade urbano-ambiental; comprovação da melhoria da habitabilidade dos 

moradores propiciada pela regularização proposta; e garantia de acesso público às praias e aos 

corpos d‟água, quando for o caso (artigo 54, §2º, I a VII). 

A regularização fundiária de interesse social em APP poderá ser admitida pelos 

Estados, caso o Município não possua competência para o licenciamento ambiental, mantendo-se 

o licenciamento urbanístico pelo Município (artigo 54, §3º).     

                                                 
16

 “Artigo 47, II – área urbana consolidada: parcela da área urbana com densidade demográfica superior a 50 

(cinquenta) habitantes por hectare e malha viária implantada e que tenha, no mínimo, 2 (dois) dos seguintes 

equipamentos de infraestrutura urbana implantados: a) drenagem de águas pluviais urbanas; b) esgotamento 

sanitário; c) abastecimento de água potável; d) distribuição de energia elétrica; ou e) limpeza urbana, coleta e manejo 

de resíduos sólidos”. 
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Sobre a possibilidade de regularização fundiária de interesse social em APP, 

importante observamos dois pontos: primeiro, que a lei não limitou essa intervenção a um tipo 

específico de APP, fazendo menção apenas a “Áreas de Preservação Permanente”, abrangendo 

todos os seus tipos; segundo, que não estipulou nenhum limite mínimo para faixa da APP, o que 

significa que ficará totalmente a critério do projeto.  

Conceituou a regularização fundiária de interesse específico de forma residual, sendo 

aquela não caracterizada como de interesse social (artigo 47, VIII). Também está condicionada à 

análise e aprovação do projeto de regularização previsto no artigo 51 pela autoridade 

licenciadora, bem como ao licenciamento urbanístico e ambiental (artigo 61, caput). Nesse caso, 

o projeto deverá observar as restrições à ocupação de Áreas de Preservação Permanente e demais 

disposições previstas na legislação ambiental, portanto, não admitindo a regularização de 

interesse específico em APP (artigo 61, §1º), devendo ainda atender as medidas de mitigação e de 

compensação urbanística e ambiental, eventualmente exigidas.  

 

3.3. Código Florestal de 2012  

Em 25 de maio de 2012 foi sancionada pelo governo de Dilma Rousseff a Lei 12.651 

(posteriormente alterada pela Lei Federal nº 12.727/12), dispondo, sobre a proteção de vegetação 

nativa, áreas de preservação permanente, entre outras, e revogando a Lei Federal nº 4.771/65. O 

novo Código Florestal de 2012
17

 é oriundo do Projeto de Lei nº 1.876 que tramitou no Congresso 

Nacional desde 1999 e foi alvo de inúmeras críticas por parte de diversos setores da sociedade, 

dentre estes, a Academia Brasileira de Ciência – ABC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência – SBPC, o Movimento Via Campesina Brasil e o Ministério Público Federal. 

                                                 
17

 Observamos que, diferente do Decreto Federal nº 23.793 e da Lei Federal nº 4.771/65, a Lei 12.651/12 não se 

autodenominou como Código Florestal.  
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Não obstante, a Lei Federal nº 12.651/12 foi promulgada e publicada juntamente com 

a Medida Provisória nº 571/12, a qual foi posteriormente convertida na Lei Federal nº 12.727/12, 

alterando alguns dispositivos da referida lei. 

Com base nos textos de seus antecessores, declarou as florestas existentes no 

território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que 

revestem, como 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 

(artigo 2º, caput). Guilherme José Purvin de Figueiredo
18

 expõe que: 

“A expressão „bens de interesse comum a todos os habitantes do País‟ (...) nos remete 

imediatamente ao do caput do art. 225 da CF/1988, que afirma ser o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado um „bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida‟. O significado jurídico que se extrai dessa expressão é que a flora (...) 

constitui um interesse difuso, direito transindividual, de natureza indivisível, cuja tutela 

pode ser invocada por todos os seus titulares, pessoas indeterminadas e ligadas por 

circunstâncias de fato.” 

 

Manteve a conceituação instituída pela MP 2.166-67/01 referente à área de 

preservação permanente, como aquela 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 (artigo 3º, II). Ao tratar de área “coberta ou não por vegetação nativa”, 

poderá abranger áreas desmatadas, áreas com vegetação esparsa e áreas cobertas por vegetação 

exótica, em razão da função ambiental que desempenha.
19

 

                                                 
18

 FIGUEIREDO, Guilherme de José Purvin de. In MILARÉ, Édis; MACHADO, Paulo Affonso Leme (coords.). 

Novo Código Florestal: comentários à Lei 12.651, de 25 de maio de 2012 e à Medida Provisória 571, de 25 de 

maio de 2012. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.  
19

 GOUVÊA, Yara Maria Gomide. In MILARÉ, Édis; MACHADO, Paulo Affonso Leme (coords.). Novo Código 

Florestal: comentários à Lei 12.651, de 25 de maio de 2012 e à Medida Provisória 571, de 25 de maio de 2012 . 

1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.    
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Definiu como APP em zonas rurais ou urbanas, as faixas marginais de qualquer curso 

d'água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito 

regular, em largura mínima de (artigo 4º, I):  

1. de 30 (trinta) metros para os cursos d‟água de menos de 10 (dez) metros de largura;  

2. de 50 (cinquenta) metros para os cursos d‟água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) 

metros de largura; 

3. de 100 (cem) metros para os cursos d‟água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) 

metros de largura. 

4. de 200 (duzentos) metros para os cursos d‟água que tenham de 200 (duzentos) a 600 

(seiscentos) metros de largura; 

5. de 500 (quinhentos) metros para os cursos d‟água que tenham largura superior a 600 

(seiscentos) metros.      

Salientamos que se aplica tanto a áreas rurais quanto a áreas urbanas, e que a 

contagem da faixa mínima passa a ser estipulada a partir da borda do leito regular e não mais 

desde o nível mais alto do curso d‟água, como anteriormente adotado pelo Código Florestal de 

1965, o que reflete em significativa diminuição da área a ser preservada e no grau de segurança a 

ser garantido às populações moradoras no entorno. 

Quanto às APP administrativas, estão previstas no artigo 6º, I a IX, como aquelas 

áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação, declaradas de interesse social por ato 

do Poder Executivo destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades: conter a erosão do solo e 

mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra e de rocha; proteger as restingas ou veredas; 

proteger várzeas; abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção; proteger sítios 

de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico; formar faixas de proteção ao 

longo de rodovias e ferrovias; assegurar condições de bem-estar público; auxiliar a defesa do 
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território nacional, a critério das autoridades militares; proteger áreas úmidas, especialmente as 

de importância internacional.  

Como esclarece Paulo Affonso Leme Machado, nesse ponto há uma diferença 

conceitual entre o Código Florestal de 1965 e o de 2012, pois aquele vinculou à declaração do 

Poder Público, enquanto que este previu uma declaração especial, a de interesse social, disposta 

na Lei 4.132/62, que aponta os casos de interesse social, aos quais a Lei 12.651/12 acrescentou 

outras nove situações. A nova redação implicará em desapropriação da área a ser demarcada 

como APP (tratando-se de área privada), bem como gestão ambiental, territorial e florestal pelo 

Poder Público, nos termos da legislação ambiental.
20

 

Estabeleceu que a intervenção ou supressão de vegetação nativa em APP poderá 

ocorrer nos casos de utilidade pública
21

, de interesse social
22

 ou de baixo impacto ambiental
23

, 

                                                 
20

 MACHADO, Paulo Affonso Leme. In MILARÉ, Édis; MACHADO, Paulo Affonso Leme (coords.). Novo Código 

Florestal: comentários à Lei 12.651, de 25 de maio de 2012 e à Medida Provisória 571, de 25 de maio de 2012. 

1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.  
21

 Artigo 3º, VIII – utilidade pública: a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; b) as obras de 

infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquele 

necessário aos parcelamentos de solo urbano aprovados pelos Municípios, saneamento, gestão de resíduos, energia, 

telecomunicações, radiodifusão, instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais 

ou internacionais, bem como mineração, exceto, neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho; c) 

atividades e obras de defesa civil; d) atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das 

funções ambientais referidas no inciso II deste artigo; e) outras atividades similares devidamente caracterizadas e 

motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao 

empreendimento proposto, definidas em ato do Chefe do Poder Executivo federal; 
22

 Artigo 3º, IX – interesse social: a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais 

como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantios 

com espécies nativas; b) a exploração agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade ou posse rural 

familiar ou por povos e comunidades tradicionais, desde que não descaracterize a cobertura vegetal existente e não 

prejudique a função ambiental da área; c) a implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e 

atividades educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas e rurais consolidadas, observadas as condições 

estabelecidas nesta Lei; d) a regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados predominantemente por 

população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas, observadas as condições estabelecidas na Lei 11.977, de 7 

de julho de 2009; e) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes tratados 

para projetos cujos recursos hídricos são partes integrantes e essenciais da atividade; f) as atividades de pesquisa e 

extração de areia , argila, saibro e cascalho, outorgadas pela autoridade competente; g) outras atividades similares 

devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa 

técnica e locacional à atividade proposta, definidas em ato do Chefe do Poder Executivo federal; 
23

 Artigo 3º, X – atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental: 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) 



34 

 

 

conforme previsto nesta lei (artigo 8º, caput). A Lei nº 4.771/65 estabelecia para as hipóteses de 

utilidade pública e de interesse social a imprescindibilidade de serem devidamente caracterizadas 

e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistisse alternativa técnica e 

locacional ao empreendimento pretendido. No atual Código Florestal esta exigência se restringiu 

às hipóteses previstas nas alíneas “e”, do inciso VIII e “g”, do inciso IX, ambos do artigo 3º, 

dispensando-se esse procedimento para os demais casos definidos na Lei.
24

  

Admitiu a regularização ambiental no caso de regularização fundiária de interesse 

social de assentamentos inseridos em área urbana de ocupação consolidada
25

 e que ocupam Área 

de Preservação Permanente, mediante aprovação de projeto de regularização fundiária de 

interesse social e elaboração de estudo técnico conforme disposto na Lei 11.977/09 (artigo 64, 

caput, § 1º e 2º, I a V).  

Os elementos a serem apresentados no estudo técnico referido são os mesmos 

previstos no artigo 54, §2º, I a VII, da Lei nº 11.977/09, acrescentando apenas a exigência de não 

ocupação das áreas de risco. 

                                                                                                                                                              
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; 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; 
24

 FRANCO, Ana Claudia La Plata de Mello; GIACOMOLLI, Gabriela Silveira. In MILARÉ, Édis; MACHADO, 

Paulo Affonso Leme (coords.). Novo Código Florestal: comentários à Lei 12.651, de 25 de maio de 2012 e à 

Medida Provisória 571, de 25 de maio de 2012. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.   
25

 Artigo 3º, XXVI – área urbana consolidada: aquela de que trata o inciso II do caput do art. 47 da Lei nº 11.977, de 

7 de julho de 2009; 
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Portanto, o Código Florestal de 2012 reiterou as disposições da Lei nº 11.977/09 

permitindo, nesse caso, intervenção em APP de qualquer espécie (uma vez que não restringiu a 

um tipo específico de APP) e sem imposição de faixa mínima (que será definida de acordo com o 

projeto a ser apresentado).     

No caso da regularização fundiária de interesse específico, o Código Florestal de 

2012 adotou posicionamento diverso, admitindo a regularização ambiental para assentamentos 

inseridos em área urbana consolidada e que ocupam APP não identificadas como áreas de risco, 

através da aprovação do projeto de regularização disposto na Lei 11.977/09 (artigo 65, caput). 

Sendo que, ao longo dos rios ou de qualquer curso d‟água deverá ser respeitada uma faixa não 

edificável com largura mínima de 15 (quinze) metros de cada lado (artigo, 65, §2º), a qual poderá 

ser redefinida quando se tratar de área urbana tombada como patrimônio histórico e cultural, de 

forma a atender os parâmetros do ato do tombamento (artigo 65, §3º). 

Ressaltamos que a Lei Federal nº 11.977/09 condicionou a regularização fundiária de 

interesse específico à análise e aprovação do projeto, bem como à emissão das licenças 

urbanística e ambiental, impondo o dever de se observar as restrições à ocupação em APP e 

demais previsões da legislação ambiental e cumprimento das medidas de mitigação e 

compensação, quando cabíveis.  

Assim, temos o seguinte quadro: a Lei Federal nº 11.977/09, de caráter urbanístico, 

determinou para a regularização fundiária de interesse específico o cumprimento às restrições 

para ocupação de APP e da legislação ambiental, enquanto que, a Lei Federal nº 12.651/12, de 

caráter ambiental, previu a possibilidade de regularização ambiental na regularização fundiária de 

interesse específico de assentamentos urbanos inseridos em APP, definindo a manutenção de uma 

faixa não edificável de 15 metros ao longo dos córregos. Note-se que, a lei urbanística adotou o 

termo “Área de Preservação Permanente”, ao passo que, a lei ambiental utilizou a expressão 
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“faixa não edificável”; aquela respeitou as restrições legais quanto às áreas de preservação 

permanente, enquanto que esta flexibilizou tais limites, permitindo a adoção de uma faixa não 

edificável com largura mínima de 15 metros de cada lado.  

Vale lembrar que, a faixa não edificável de 15 metros de cada lado ao longo de cursos 

d‟água foi adotada anteriormente pela Lei 6.766/79 para fins de aprovação de loteamento (artigo, 

4º, III) e pela Resolução Conama nº 369/06 em caso se regularização fundiária urbana sustentável 

de ocupações de baixa renda situadas em áreas declaradas como de interesse social (artigo 9º).         

Destarte, podemos dizer que a Lei Federal nº 12.651/12 foi mais permissiva, 

instituindo a possibilidade de intervenção em APP urbana na regularização fundiária de interesse 

específico, desde que não identificada como área de risco, e respeitando-se uma faixa não 

edificável de 15 metros de cada lado ao longo de cursos d‟água.  

Sobre a largura mínima de faixa de APP, citamos um trecho do estudo do então PL 

1.876/99 elaborado pelo instituto SOS Florestas: 

Aumentam os riscos de inundações e desabamentos, bem como as ameaças à segurança 

e ao bem-estar da população ao aventar a falta de necessidade de uma área de 30 metros 

para evitar assoreamentos, sem falar nas demais funções da APP: preservação de fauna e 

flora aquáticas e terrestres, manutenção climática, controle da demanda biológica de 

oxigênio e diversos outros fatores que necessitam de uma área mínima razoável para que 

o frágil equilíbrio ecossistêmico seja mantido, segundo a Associação Nacional dos 

Membros do Ministério Público. Essa modificação, pautada em uma visão fracionada e 

reducionista visando atender a interesses econômicos, beneficia ocupações recentes 

ilegais, além de permitir novos desmatamentos em uma infinidade de rios sem qualquer 

análise do seu impacto em termos de abertura de novas áreas. Os rios são sistemas 

dinâmicos e suas zonas de inundação (como as planícies inundáveis e vales) também são 

consideradas áreas de preservação. Áreas ocupadas ilegalmente em períodos de estiagem 

consecutivos estão à mercê de inundação no período de chuvas, quando o rio tende a 

reocupar suas zonas de influência, colocando em sério risco as pessoas que ocuparam 

essas áreas. Na prática, significa legitimar casos como o de Santa Catarina, que por lei 

estadual diminuiu o tamanho de todas as APPs de beira de rio, independentemente de 

estudos técnicos e das muitas peculiaridades de cada uma das regiões do Estado.  

 

O Código de 2012 dispõe ainda sobre o processo de regularização ambiental, para 

fins de prévia autorização pelo órgão ambiental competente, que deverá ser instruído com os 
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seguintes elementos: caracterização físico-ambiental, social, cultural e econômica da área; 

identificação dos recursos ambientais, dos passivos e fragilidades ambientais e das restrições e 

potencialidades da área; especificação e a avaliação dos sistemas de infraestrutura urbana e de 

saneamento básico implantados, outros serviços e equipamentos públicos; identificação das 

unidades de conservação e das áreas de proteção de mananciais na área de influência direta da 

ocupação, sejam elas águas superficiais ou subterrâneas; especificação da ocupação consolidada 

existente na área; identificação das áreas consideradas de risco de inundações e de movimentos 

de massa rochosa, tais como deslizamento, queda e rolamento de blocos, corrida de lama e outras 

definidas como de risco geotécnico; indicação das faixas ou áreas em que devem ser 

resguardadas as características típicas da Área de Preservação Permanente com a devida proposta 

de recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização; a avaliação dos 

riscos ambientais; comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental 

e de habitabilidade dos moradores a partir da regularização; e demonstração de garantia de acesso 

livre e gratuito pela população às praias e aos corpos d'água, quando couber (artigo 65, §1º, I a 

X).  
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CONCLUSÃO   

 

O processo desordenado de urbanização que ocorreu no Brasil acarretou inúmeros 

prejuízos habitacionais e ambientais, uma vez que, implicou em ocupações irregulares, insalubres 

e de risco à população moradora, ao mesmo tempo em que causou graves impactos ao meio 

natural, como poluição de rios, impermeabilização do solo e supressão de áreas verdes.  

A legislação ambiental que inicialmente visava atender às vontades da Coroa 

Portuguesa passou a servir aos anseios da República, o que como vimos, não correspondeu 

necessariamente à proteção da natureza. 

Desde o primeiro Código Florestal em 1934 tivemos alguns ganhos ambientais em 

relação às áreas de preservação permanente de córrego, contudo, a partir da Resolução Conama 

369 de 2009 estamos vivenciando uma contínua flexibilização das restrições referentes ao tema.  

Esse crescente enfraquecimento das Áreas de Preservação Permanente de rios atingiu 

seu ápice com aprovação da Lei Federal nº 12.651 de 2012 que passou a permitir a regularização 

fundiária urbana tanto de interesse social quanto de interesse específico em APP, mantendo-se 

nesse último caso, uma faixa mínima não edificável de 15 metros. 

Entendemos que o problema vai muito além do tão falado conflito entre direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito à moradia digna. Ambos são direitos 

consagrados constitucionalmente e que devem ser respeitados e garantidos a todos. Considerando 

que o equilíbrio ambiental é pressuposto para a existência digna da vida humana, temos, em 

última análise, que o direito ambiental assegura os direitos humanos, ou de outra forma, protege 

os direitos da sociedade. Teoricamente, não há que se falar em direito à moradia (artigo 5º, 

CF/88) sem associá-lo ao direito a um ambiente ecologicamente equilibrado (artigo 225, CF/88), 
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isto porque, se não garantirmos um meio saudável e adequado à vida humana, a discussão acerca 

do direito à moradia tornar-se-á incompleta ou até mesmo inócua.  

O que se aventa como causa primordial da falsa dicotomia entre habitação e meio 

ambiente é a ausência de políticas públicas habitacionais e ambientais de fato comprometidas em 

assegurar e efetivar os direitos reconhecidos por lei.  

Os diplomas legais aqui estudados do ponto de vista da regularização fundiária 

urbana em APP referem-se às políticas públicas nacionais de habitação e de meio ambiente, que 

definem formas de uso e ocupação do solo e sua relação com o ambiente natural.  

A regularização fundiária por si tem um caráter remediador; objetiva corrigir uma 

situação que já existe de fato, adequando-a da melhor forma possível com seu entorno; visa 

mitigar os danos que já foram causados à população e à natureza.       

Urge a adoção de políticas públicas de curto, médio e longo prazo que representem 

um planejamento urbano e ambiental de maneira a evitar que os prejuízos socioambientais 

aconteçam, refletindo os princípios da precaução e da prevenção do Direito Ambiental. A 

legislação deve ser interpretada a partir de um olhar sistêmico, de acordo com o contexto 

histórico, social, ambiental, econômico, político e cultural de sua época. 

Nesse sentido, apontamos somente alguns dos fatores negativos que contribuem para 

a manutenção do status quo, são eles: ausência deliberada de políticas públicas habitacionais em 

âmbito nacional; mitigação da legislação ambiental ante a demanda habitacional e à lucratividade 

que esta representa; sucateamento do Poder Público Executivo (falta de infraestrutura, de 

recursos humanos, técnicos e financeiros), o que justifica as terceirizações (que por sua vez, dão 

margem a troca de favores); uso do déficit habitacional e do processo de regularização como 

fonte de votos; cultura do assistencialismo; e carência de educação tradicional e de educação 
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ambiental. De forma geral, todas essas situações podem ser resumidas em uma só: corrupção 

generalizada por parte de todos os atores envolvidos, desde o Poder Público até a sociedade civil.     

A sociedade como um todo precisa se posicionar politicamente (e conscientemente), e 

se apropriar do arcabouço jurídico construído, corrigindo suas distorções e criando novos 

mecanismos em conformidade com as necessidade e dificuldades vividas nos dias de hoje, 

ponderando os fatores socioambientais e econômicos em face dos elementos naturais existentes e 

suas limitações.   

Apontamos como um caminho a mudança de paradigma e de valores. O direito 

ambiental e o direito urbanístico devem caminhar juntos no sentido de construir comunidades 

sustentáveis, nas quais o ser humano conviva harmonicamente com os demais elementos que 

compõem a natureza, pautado em novos princípios e valores, como: solidariedade, cooperação, 

participação, precaução, prevenção, holismo e educação integral ambiental.   
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