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RESUMO

O Código Florestal brasileiro encontra-se em processo de atualização, tanto no
Congresso Nacional, quanto no CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente.
A pesquisa em tela faz um recorte, sobre as áreas de preservação permanente (APP),
conforme define o art.2o da Lei 4.771/65 (Código Florestal), face aos problemas habitacionais
da população de baixa renda, em sítio urbano.
Houve a identificação e sistematização dos problemas referentes à habitação em APP,
através de entrevistas com técnicos e especialistas, estudo de propostas institucionais
elaboradas para o problema, como os projetos de leis protocolados e em trâmite no
Congresso, as Medidas Provisórias correlatas editadas, análise da postura do Ministério
Público, acompanhamento de estudos de casos inseridos no contexto da questão habitacional
em APP, avaliação de legislações municipais pertinentes ao assunto, pesquisa bibliográfica,
participação em simpósios e seminários afins ao tema, visitas e reuniões técnicas em órgãos
públicos e instituições de pesquisa que dispunham de material singular para estudo.
Ao término desta pesquisa é apresentada uma proposta de gestão pública para intervir
no problema pertinente à APP face aos problemas habitacionais, próprios à população
marginalizada da sociedade brasileira.
A referida proposta recomenda para as regiões metropolitanas brasileiras a realização
de um diagnóstico sócio-ambiental contemplando os assentamentos habitacionais em áreas de
risco, suscetíveis a enchentes, escorregamentos e sobre as áreas de preservação permanente,
como também, propõe um plano de gestão e ajustamento ambiental dessas app’s nas cidades.
Esta pesquisa visou à meta de contribuir com as discussões de alteração do Código
Florestal, de forma que a questão ambiental seja um importante instrumento à inclusão social.
Palavras-chave: Área de Preservação Permanente, Habitação Precária, Sítio Urbano,
Gestão Pública, Código Florestal Brasileiro.

ABSTRACT

The Brazilian Forest Code is now in an updating process both in the National
Congress and in the CONAMA (Environment National Council).
This research pictures the Permanent Preservation Areas, as defined in the art.2o of
law number 4.771/65 (Forest Code), facing the low-cost housing problems in urban site.
The problems related to housing in Permenent Preservation Areas were identified and
systematized, through different mechanisms suc as: interviews with technicians and
specialists, study of institutional proposals developed for this matter, as well as the projects of
bills registered or in development in the Congress, the bills edited related to this matter,
analysis of the attitude of the Public Ministry, follow up of cases inserted in the context of the
housing in Permanent Preservation Area matter, evaluation of municipal legislation referring
to this matter bibliographic research, participation in lectures and seminars related to the
subject, technical meetings and visits in public departments and research institutions which
had singular material for study.
A proposal of public management for intervention in the matter related to the PPA is
presented at the end, facing the housing problems, peculiar to the population on the fringes of
the Brazilian society.
The referred proposal requests, for all the metropolitan Brazilian regions, the
accomplishment of a socio-environmental diagnosis including housing in risky areas,
susceptible to flood and landslide and about the Permanent Preservation Areas, as well as, it
suggests a plan of management and environmental adjustment of these app’s in the cities.
This research aims to contribute with the discussions about changes in the Forest Code
in a way that the environmental matter be an important instrument to social inclusion.
Keywords: Permanent Preservation Area, Low Cost Housing, Urban Site, Public
Management, Brazilian Forest Code.
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1 INTRODUÇÃO
O trabalho de pesquisa desenvolvido pretende aprofundar o debate sobre áreas de
preservação permanente, conforme definidas no artigo 2o do Código Florestal, Lei no
4.771/65, suas alterações, particularmente no ambiente urbano, atrelando essa discussão ao
problema habitacional.
A interface entre o que venha a ser área de preservação permanente (APP) e a questão
habitacional é fator de destaque, na medida em que a área de concentração do mestrado em
tela é: habitação, gestão, planejamento e projeto. Não devemos nos esquecer neste ínterim,
que as APP’s incidem tanto sobre a zona rural como sobre a zona urbana.
Neste contexto, serão abordados distintos tipos de APP’s junto às cidades, além da
devida correlação com assentamentos habitacionais.
Com o recorte espacial definido, é preciso ainda deixar claro que as APP’s tratadas
nesta pesquisa serão as inseridas nas faixas marginais ao longo dos cursos d’água, às margens
de lagos, represas e reservatórios, no entorno das nascentes, no topo dos morros, nas encostas
com declividades iguais ou superior a 45o, nos mangues e nas várzeas, feições fisiográficas
que contarão com o devido detalhamento – respectivamente as alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, ”e ”
e “f” do artigo 2o do Código Florestal.
Essas áreas possuem funções relevantes para a preservação dos recursos hídricos e da
paisagem, garantem estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora,
protegem o solo e asseguram o bem estar das populações humanas, conforme definição da
Resolução no 302/02 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). o que impõe
restrições ao uso dessas áreas, tanto em propriedades públicas quanto privadas, pois as APP’s
definem-se como bens comuns da sociedade brasileira, restringindo-se a sua utilização para
finalidades econômicas.
Importante também é situar nesta pesquisa o que é cidade e o que é zona urbana, mais
precisamente as distinções entre o que é rural e o que é urbano. Na 54a Reunião da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência, houve um debate quanto às definições do que é uma
cidade, no qual foram questionados dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) em relação ao percentual da população urbana brasileira expressa no censo, bem
como, o que se entende por urbano no censo brasileiro. Apesar de não se tratar do tema
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central da pesquisa, os conceitos “cidade” e “urbano” terão uma investigação apropriada a fim
de se contextualizar corretamente as APP’s sobre as áreas urbanas.
O Código Florestal está em vigor desde 1965, ou seja, há 40 anos dispomos desse
diploma legal, e ao longo do tempo, ocorreram alterações e aprimoramentos na legislação,
considerando que as conjunturas próprias às questões do meio ambiente ganharam uma maior
importância na agenda nacional e mundial principalmente após as décadas de 80 e 90.
Novos paradigmas, como o desenvolvimento sustentável, a manutenção do equilíbrio
ecológico para as gerações futuras, tornaram-se pauta obrigatória de discussão da sociedade.
A Organização das Nações Unidas (ONU) realizou três conferências mundiais sobre meio
ambiente: a primeira em Estocolmo em 1972, a segunda no Rio de Janeiro em 1992, a ECO92, e a última, recentemente, em Johannesburg, África do Sul (Rio + 10).
O Brasil, particularmente, apresentou avanços significativos na área ambiental durante
esse período. Na esfera institucional, houve a criação de órgãos públicos voltados para a
matéria e amparo constitucional para a defesa do meio ambiente; estabeleceu-se a criação das
ações civis públicas promovidas pelo Ministério Público, garantindo-se o respeito à Lei. A
sociedade também se aparelhou, através do surgimento de organizações não governamentais,
as quais possibilitaram a captação de recursos internacionais para projetos e programas
voltados à proteção do meio ambiente. Além disso, os próprios setores produtivos, que têm os
recursos naturais como fontes de desenvolvimento, hoje trabalham no escopo da
sustentabilidade, e aqueles que ainda assim não fazem estão sendo penalizados por intermédio
de sanções e penalidades que, muitas vezes, inviabilizam a atividade econômica.
Neste cenário, propício ao tema ambiental, o Congresso Nacional e o Poder Executivo
trabalham na alteração do Código Florestal Brasileiro. Isso vem acirrando os conflitos e
divergências entre os diferentes atores sociais que, de alguma maneira, encontram-se sob a
salva-guarda da legislação em vigor. Também se descortinam com maior transparência os
diferentes interesses representados pelos distintos segmentos da sociedade e suas demandas
quanto à legislação florestal. No bojo deste embate, as áreas de preservação permanente
apresentam um destaque ímpar, visto que as mesmas são consideradas um bem comum da
sociedade, o que é definido por Lei, muito embora venha gerando constante conflito com o
interesse econômico. Vale ressaltar que a legislação em epígrafe é considerada, por diversos
especialistas, como uma das melhores do mundo, sendo um dos motivos para tal conceito o
fato da lei estabelecer, indistintamente, sobre a propriedade pública ou privada, o interesse
comum junto às áreas de preservação permanente.
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A paisagem urbana conta com alto passivo ambiental resultante do intenso, constante e
inadequado uso e ocupação do solo nas áreas definidas como de preservação permanente,
sendo esse um problema ainda mais agudo nas cidades.
As cidades brasileiras, ressaltando as grandes aglomerações urbanas, convivem
freqüentemente com carência de planejamento urbano e de políticas públicas apropriadas, o
que ocasiona sérios problemas sócio-ambientais, agravados com a pobreza.
Há um quadro nas regiões metropolitanas de constante ocupação de APP’s para
assentamentos habitacionais precários, como favelas, dentre outras tipologias próprias à
população de baixa renda. O passivo ambiental decorrente do intenso processo de urbanização
após a década de 70, conjugado com uma política habitacional insuficiente para atender à
demanda, vem gerando ocupações em áreas ambientalmente inadequadas para habitação,
sendo que as APP’s são as áreas mais suscetíveis a esse fato.
As áreas de preservação permanente ocupadas irregularmente para assentamentos
habitacionais precários, comumente situam-se em topos de morro, margens de nascentes,
cursos d’água e represas, sobre manguezais e encostas íngremes. Os impactos negativos são
muito graves, com efeitos diretos e indiretos.
Os assentamentos habitacionais sobre as APP’s, em particular as habitações precárias,
não atendem às funções definidas pelo CONAMA, o qual estabelece através da Resolução no
302/02, como funções das APP’s: “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”.
Pior que não atender tais funções, essas áreas ocupadas, inadequadamente,
constantemente oferecem riscos aos moradores.
Os moradores dessas áreas encontraram uma alternativa habitacional em locais com
suscetibilidade a enchentes, escorregamentos, recalques, entre outros problemas, o que
implica no crescente número de vítimas, por vezes fatais, a cada época de chuvas.
Agregado ao grave problema social, a qualidade e a quantidade das águas são
prejudicadas,

pois

há

carreamento

de

sedimentos,

lançamento

de

efluentes,

impermeabilização do solo, descarte de resíduos domésticos, além da supressão de vegetação
nativa, causando danos à biodiversidade. Tais impactos são locais, e, ao se avaliar a bacia
hidrográfica como um todo, certamente serão constatados impactos negativos cumulativos,
indiretos e regionais.
A cidade de São Paulo ilustra este contexto. Segundo o cadastro de favelas da
Secretaria Municipal de Habitação, aproximadamente 500.000 moradores de favela se
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encontram em áreas de preservação permanente, como encostas com declividade igual ou
superior a 45º, topos de morro, margens de córregos, lagos, às margens das represas Billings e
Guarapiranga.
A água para o abastecimento apresenta odor peculiar, causado pelas algas, que
proliferam, em razão dos altos índices de matéria orgânica proveniente do lançamento de
efluentes domésticos não tratados.
As famílias assentadas nessas APP’s anualmente sofrem com as enchentes e as suas
conseqüências. Os noticiários sazonalmente reportam acidentes com escorregamentos e
soterramentos.
Caso pesquisássemos, na Grande São Paulo e em capitais como Rio de Janeiro,
Salvador, Belo Horizonte, Recife, Manaus, dentre outras com suas respectivas regiões
metropolitanas, milhões de brasileiros seriam identificados como vivendo em precárias
condições habitacionais e assentados sobre APP’s apresentando danos similares, ou ainda
mais graves.
Apesar da relevância e da gravidade dos problemas, a gestão das áreas de preservação
permanente, nas cidades, está aquém dos conflitos instalados e o cidadão, pendurado,
equilibra-se sobre a própria vida.
O conflito “bem público versus propriedade privada e interesse econômico” é uma
equação complicada; nas cidades, a terra enquanto mercadoria é muito valorizada, pois o
fluxo de capital é intenso. Tal complexidade é um retrato das dificuldades que o Congresso
Nacional e o CONAMA encontram para equacionar uma proposta de alteração do Código
Florestal em Brasília. O país encontra-se há mais de 70 meses regido por medidas provisórias
em relação à matéria.
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OBJETIVOS
Como objetivos desta pesquisa, buscar-se-á identificar problemas pertinentes às áreas

de preservação permanente nas cidades, relacionados às alternativas da população de baixa
renda, frente à questão do déficit habitacional.
Buscar-se-á conhecer o arco das diferentes opiniões e posições sobre o tema abordado
nos meios tecnológico e jurídico.
Levantar-se-á as propostas legais desenvolvidas sobre a questão das APP’s nas
cidades.
Esta pesquisa propõe-se a contribuir para o aperfeiçoamento da legislação, em relação
às APP’s nas cidades, particularmente quanto aos problemas habitacionais da população de
baixa renda.
Apontar-se-á, normas e procedimentos técnico-institucionais para planejamento e
gestão das APP’s nas cidades. Fomentando políticas públicas urbanas, para recuperação de
áreas degradadas em APP’s, aplicando a tese do tema meio ambiente como instrumento ativo
à inclusão social.
O cunho da pesquisa avaliará aspectos tecnológicos vinculados ao contexto sócioambiental pertinente às áreas de preservação permanente, focando a problemática
habitacional, predominantemente tratando das habitações chamadas sub-normais, segundo o
conceito do urbanismo e da arquitetura, sendo essas as favelas, bem como, os assentamentos
habitacionais clandestinos e irregulares próprios à população de baixa renda.
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MÉTODO
O método empregado utilizou o Estatuto da Cidade como suporte na associação entre

APP’s e os assentamentos habitacionais da população de baixa renda. Para tanto, procurou-se
uma leitura convergente do Estatuto da Cidade e do Código Florestal, especificamente sobre
variáveis sócio-ambientais, correlatas às alternativas habitacionais da população de baixa
renda e as APP’s.
O estudo contou com o suporte de exemplos processuais administrativos e judiciais,
concluídos ou em trâmite, junto às instituições públicas governamentais, que em seu bojo
tinham conflitos entre as variáveis APP e habitação.
Houve também a observação in loco de estudos de caso, análise documental, como a
propositura de projetos de lei, laudos técnicos e periciais, os quais abordavam o objeto de
estudo; realização de pesquisa bibliográfica, além de entrevistas com técnicos e pesquisadores
de áreas afins e consultas efetuadas junto aos poderes legislativo e executivo.
Considerando o debate em curso na sociedade quanto às alterações da Lei nº 4.771, de
1965, Código Florestal Brasileiro, em decorrência do mesmo estar na pauta do Congresso
Nacional, como também do CONAMA, o método em uso requereu análise política dos
distintos atores sociais envolvidos e de suas posições, desde que contextualizassem a questão
urbana, APP e habitação.
A ordenação da pesquisa foi estruturada conforme as seguintes etapas:
a) pesquisa bibliográfica e consulta à legislação que trata das áreas de preservação
permanente – tanto leis em vigor, como possíveis propostas ou projetos de lei,
inserindo as instâncias municipais, estaduais e da União, atinentes ao executivo e
ao legislativo;
b) avaliação de possíveis contradições, assim como soluções técnicas presentes na
legislação referentes às áreas urbanas, pertinentes ao tema de estudo;
c) pesquisa de projetos habitacionais que envolveram intervenções em áreas de
preservação permanente durante a fase de licenciamento ambiental;
d) pesquisa de assentamentos habitacionais em sítios definidos como área de
preservação permanente, segundo o artigo 2o do Código Florestal;
e) avaliação técnica dos casos

pesquisados, elaborando relatórios comentados,

utilizando-se quando possível de vistorias in loco, registro fotográfico e
cartográfico;
f)

entrevistas com técnicos e pesquisadores com atuação neste universo, coletando
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informações, mediante o emprego de um questionário, em órgãos como o Centro
de Apoio às Promotorias de Justiça de Meio Ambiente do Ministério Público de
São Paulo, o Departamento Estadual de Proteção aos Recursos Naturais
(DEPRN), institutos de pesquisa, a academia, etc;
g) consulta com profissionais da área do direito, urbanismo, engenharia hidráulica,
biologia, geotecnia, agronomia, engenharia florestal, geografia e geologia;
h) consulta a técnicos e assessores da Assembléia Legislativa de São Paulo e da
Câmara Federal, para apoio nos estudos e levantamentos correlatos ao tema
habitação, APP e diplomas legais;
i)

participação em debates, seminários, palestras, reuniões e demais eventos que
direta ou indiretamente tratem do objeto desta pesquisa;

j)

análise dos dados e elementos da pesquisa, identificando possíveis critérios
técnicos quanto às APP’s no ambiente urbano no que tange aos assentamentos
habitacionais.
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4

CONCEITOS RELEVANTES À PESQUISA
Merece importância apontar os balizadores pelos quais esta pesquisa se pautou. Dentre

as bases e pressupostos norteadores, temos inicialmente as definições legais a respeito das
APP’s, conforme estabelece o Código Florestal, considerando o que são as APP’s, o que pode
ser realizado nessas áreas e de que forma – questões, claramente expressas na lei, norteador
básico deste trabalho.
Ressaltam-se também como relevantes para os estudos aqui empreendidos as
categorias de zona urbana, área urbana e cidade. Quais relações, similaridades e distinções
podem ser percebidas entre o rural e o urbano? Esses ambientes apreendem um só objeto, uma
única paisagem?
Importante à pauta metodológica e aos objetivos deste estudo também é a busca pela
compreensão dos conceitos de natureza, passivo ambiental e compensação ambiental, sem a
pretensão de esgotá-los, pois os mesmos exigem pesquisas específicas. Porém, é válido o
pensamento de algumas das interfaces entre conceitos com os encaminhamentos do estudo em
epígrafe, a fim de se aclarar alguns dos pressupostos desta pesquisa.
4.1

Área de Preservação Permanente
O Código Florestal Brasileiro, Lei no 4.771, instituída em 1965, é o instrumento legal

que dispõe sobre o uso e a exploração das florestas nacionais, bem como trata de questões
correlatas. Essa legislação estabelece, em seu artigo 2º, as áreas de preservação permanente, e
abaixo segue sua reprodução textual, alterada pela Lei no 7.803/89:
Art. 2º - Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito
desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o seu nível
mais alto em faixa marginal cuja largura mínima seja:
1) de 30 (trinta) metros para os cursos d’água de menos de 10
(dez) metros de largura;
2) de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d’água que tenham de
10 (dez) a 50 (cinqüenta) metros de largura;
3) de 100 (cem) metros para os cursos d’água que tenham de 50
(cinqüenta) 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;
5) de 500 (quinhentos) metros para os cursos d’água que tenham
largura superior a 600 (seiscentos) metros de largura;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou
artificiais;
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c) nas nascentes, ainda que intermitentes, e nos chamados “olhos
d’água”, qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio
mínimo de 50 (cinqüenta) metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas com declividade superior a 45º
equivalente a 100% na linha de maior declive;
f) nas restingas como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de
mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura
do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em
projeções horizontais;
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer
que seja a vegetação.

Tendo em vista o objeto da pesquisa ser as áreas de preservação permanente (APP’s)
em ambiente urbano, considerando-se o viés habitacional, é importante apresentar o parágrafo
único do artigo 2º do Código Florestal:
No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões
metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território
abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e
leis de uso do solo, respeitando os princípios e limites a que se refere
este artigo.

O artigo 3o do Código Florestal estabelece também a prerrogativa do Poder Público
declarar áreas de preservação permanente em outras situações fisiográficas, sendo estas:
[...] as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar as faixas de proteção ao longo das rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades
militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou valor científico ou
histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçadas de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas
h) a assegurar condições de bem estar público.

Merece também atenção o parágrafo 1º do artigo 3º da referida Lei:
A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só
será admitida com prévia autorização do Poder Executivo Federal,
quando for necessária à execução de obras, planos, atividades ou
projetos de utilidade pública ou interesse social.

Conforme se observa no parágrafo acima, reproduzido textualmente, a autorização
para intervenções em APP’s é restrita ao caso da respectiva intervenção ser de interesse social
ou de utilidade pública.
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O processo de revisão e atualização do Código Florestal ocorreu no período de 1999,
com a apresentação no Congresso de um Projeto de Lei que, entre outras alterações propunha
reduzir a percentagem de reserva florestal obrigatória, para a região amazônica, houve uma
intensificação nos debates. Nesse sentido, o Governo Federal tem atuado através da edição de
sucessivas Medidas Provisórias, a fim de normatizar as variáveis inseridas no bojo deste
embate. A Medida Provisória no 2.166/67 trata do Código Florestal e está em vigor desde
agosto de 2001; traz conceitos e definições a respeito das áreas de preservação permanente.
Paralelamente, o CONAMA tem encaminhado o tema em Câmaras Técnicas e, em
março de 2002, promulgou as Resoluções no 302 e 303, que tratam das APP’s; tanto a Medida
Provisória no 2.166/67, quanto às resoluções citadas serão objeto de aprofundamento
posterior.
Reiterando que as APP’s, consideradas na pesquisa em tela, serão as faixas marginais
aos corpos d’água (rios, córregos, represas, lagos e nascentes), o topo dos morros, as
inclinações iguais ou superiores a 45o, os mangues e as várzeas, inseridos no contexto dos
assentamentos habitacionais da população de baixa renda nas áreas urbanas.
4.2

Cidades, Zona Urbana, Área Urbana
Significativo nesta pesquisa também é aprofundar os conceitos de “cidade”, “zona

urbana” e “área urbana”, haja vista que o próprio censo elaborado pelo IBGE foi contestado
em razão de considerar urbanas populações que habitam municípios com baixo índice
populacional, reduzida densidade demográfica e que dispunham predominantemente de
atividades econômicas relacionadas ao meio rural.
O tema é importante à medida que o Código Florestal, ao estabelecer as áreas de
preservação permanente, não distingue urbano de rural, aplicando-se a mesma disposição
legal tanto para um ambiente quanto para o outro.
Na pesquisa em pauta compreende-se que as funções exercidas pelas APP’s são
similares na cidade e no campo, guardando as devidas especificidades, singulares para cada
um desses ambientes.
Tratar o ambiente urbano com análise e entendimento igual ao rural é pressuposto
contrário à História. Desconsidera-se, dessa maneira, o movimento da sociedade no tempo e
no espaço.
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Ignorar a história é um quesito limitante ao avaliar-se um aspecto qualquer no mundo
material. A dinâmica urbana deve ser incorporada na leitura e nos encaminhamentos sobre o
Código Florestal Brasileiro, naquilo que concerne às cidades.
A cidade, o ambiente urbano, deve contar com um tratamento diferenciado levando-se
em conta suas peculiaridades.
O advento da revolução industrial, na História do mundo moderno, estabeleceu uma
nova divisão social do trabalho: os artesãos foram agrupados em galpões, a organização e
controle sobre o trabalho são aplicados sob o ritmo da fábrica, o capitalismo industrial
imprime um acelerado processo de urbanização. A cidade, dois séculos após a revolução
industrial, constitui-se num espaço sócio-economicamente criado.
Anteriormente, o tempo era ligado ao ritmo natural das estações do ano, dias e noites,
à sazonalidade, ao tempo de reprodução, frutificação etc. A sociedade que hoje constitui o
Brasil é outra aos olhos dos diferentes momentos históricos. Na década de 40, apenas 25% da
população brasileira habitava a zona urbana, contra 75% dos brasileiros na zona rural.
Atualmente a situação é inversa.
No dicionário Aurélio (FERREIRA, 1988, p.150) define o termo cidade como sendo:
“complexo demográfico formado, social e economicamente, por uma importante concentração
populacional não agrícola, isto é, dedicada a atividades de caráter mercantil, industrial,
financeiro e cultural”.
Quanto ao conceito do termo rural, Ferreira (1988) diz que se trata do que é
“pertencente ou relativo ao campo” (campestre ou agrícola).
Nota-se aqui a distinção clara entre um ambiente e o outro.
Autores importantes apresentam reflexões a respeito do conceito “cidade” (urbe). O
que é uma cidade?
Santos (1994 apud GUERRA; CUNHA, 2001, p. 34) conceitua de forma semelhante à
de Ferreira (1988):
A cidade (pólis) é tradicionalmente vista como aglomeração urbana ou
um espaço de assentamento urbano, de obras, de estruturação e
funções específicas. A cidade é mais do que aglomeração urbana, ela é
centro da vida social e política (centro de decisões). A cidade tem
ainda o sentido político-administrativo como sede de município.
Embora seja composta de diferentes áreas, ou ambientes construídos
(área residencial, áreas industriais, etc.) e diferentes classes sociais (a
cidade é totalidade).
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Santos afirma que a cidade é algo maior que uma aglomeração urbana, centro da vida
social e política; a cidade é o locus da concentração do capital, refletindo-se na terra enquanto
mercadoria.
A terra na zona urbana dispõe de maior valor que na zona rural, decorrente da
circulação e concentração de capital, o que estabelece um conflito direto com a legislação, ao
tratar das áreas de preservação permanente, pois, como a APP é um bem comum da sociedade
e, portanto, conta com restrições para o uso condicionado ao interesse social ou utilidade
pública, há constante e permanente pressão para eliminar as APP’s em propriedades privadas,
na busca de agregar valor à mercadoria terra, “privatizando-se” as APP’s.
Importante dado diretamente afeito às APP’s no ambiente urbano, com interface na
questão habitacional, é se ater ao fato de que nossa sociedade é composta e organizada por
diferentes classes sociais, e essas distinções de classe são reproduzidas no território,
separando-se as diferentes classes sociais em diferentes lugares. Ou seja, apesar da cidade
contar com uma contínua fixação de valor a terra, essa valoração da terra e do espaço urbano
se dá de forma desigual: a classe social mais favorecida ocupa a territorialidade da cidade
melhor equipada, estruturada e ambientalmente mais favorável, e as classes sociais
desfavorecidas ocupam uma territorialidade carente de infra-estrutura, equipamentos e
serviços urbanos, na maioria das vezes estando à margem da legislação, e as APP’s são áreas
extremamente suscetíveis a ocupações para habitação de baixa renda em localidades
periféricas, afastadas dos centros, num processo de exclusão social que vem se agravando nas
últimas décadas.
O Código Florestal, quando trata do ambiente urbano, ignora a dinâmica da
apropriação social dos espaços da cidade. Este aspecto exige uma reformulação, objetivandose uma reestruturação sócio-ambiental, empregando-se para tanto, uma leitura integrada com
o Estatuto das Cidades, Lei no 10.257, de julho de 2001.
4.3

Natureza
Avaliando-se a construção histórica do conceito “natureza” ao longo do tempo,

observa-se um movimento que ora considera os fatores físicos, bióticos e antrópicos como
uma totalidade natural, ora segrega o que é natureza e o que é sociedade, cultura.
Na Grécia antiga, o entendimento era o da physis, o que constituía a totalidade. As
populações aborígines, em muitos casos, integram o ambiente como mais um elemento de
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interação com o meio, articulam-se e reproduzem-se engendrados nos ciclos biológicos,
hidrológicos, sazonais, etc.
A Idade Média, organizada em feudos, contava com os burgos, as primeiras cidades
ocidentais, cercadas por muros, separando a civilização da inóspita natureza.
A revolução industrial imprimiu o tempo fabril e, ao aperfeiçoar-se com as linhas de
montagem e a produção em escala, tornou a cidade apropriada para a fábrica e local de
alojamento e reprodução dos trabalhadores, restringindo a natureza a recursos naturais
disponíveis para apropriação e produção industrial.
As últimas décadas, com a emergência do ambientalismo, decorrente em parte pelo
esgotamento de determinados recursos naturais, a ocorrência de acidentes ocasionados pela
crescente poluição e contaminação das águas, do solo, do ar, entre outras perdas na qualidade
de vida, fizeram da questão ambiental fator de importância, apontando para um novo
paradigma de sustentabilidade.
Neste contexto, os velhos e os novos conceitos sobre o que é natureza são
confrontados, o que é possível constatar através dos diferentes discursos ecológicos, alguns de
cunho preservacionista, os quais, em tese, consideram natureza as florestas nativas, os animais
silvestres, as formações rochosas, os aqüíferos, enfim, o ambiente biótico e abiótico. Outros,
de cunho conservacionista, consideram o homem interagindo no meio de forma equilibrada e
sustentável.
Institucionalmente podemos considerar os conceitos de meio ambiente do CONAMA,
conforme a Resolução no 01/86, “meio físico, meio biológico e meio sócio-econômico da área
de influência (direta e indireta) do empreendimento” e da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (1989), “espaço onde ocorre a interação dos componentes bióticos, abióticos e
humanos” como apropriados para balizamento desta pesquisa.
A relevância desses conceitos para a pesquisa em tela é devida ao fato de que os
assentamentos habitacionais precários assentados em APP são considerados, por setores da
gestão pública, como degradação da natureza e tais moradores agentes desta degradação
ambiental. Ignora-se que esses assentados são resultantes de um processo de apropriação do
espaço urbano, desigual e injusto, e que o sonhar, o pulsar e o pensar desses assentados é tão
natural quanto o vôo do pássaro e a água nas fontes.
Portanto, as ocupações da população de baixa renda, em APP’s, devem contar com
intervenções de ajustamento e resgate de qualidade de vida.

14
4.4

APP e Passivo Ambiental
O dicionário Aurélio (FERREIRA, 1988, p. 486) apresenta a seguinte definição para

passivo:
[...] Passivo descoberto. Com. Aquele que, considerado na sua
diferença, déficit, apresenta uma soma superior à do ativo. Passivo
fictício. Com. O que não pode ser exigido pelos credores (capital,
reservas, saldo da conta de lucros e perdas, etc.); passivo não exigível.
Passivo Real. Com. O conjunto das dívidas exigíveis a curto ou longo
prazo.

A abordagem desta categoria (passivo ambiental) é de suma importância aos objetivos
desta pesquisa, pois o passivo ambiental nas áreas de preservação permanente antropizadas do
ambiente urbano é de grande monta.
Sob a ótica sócio-ambiental, o passivo real citado, conjunto das dívidas tanto a curto
quanto a longo prazo, será a premissa sobre passivo ambiental nesta pesquisa.
A cidade de São Paulo pode ilustrar muito bem o passivo ambiental em relação às
APP’s: A ocupação urbana do rio Tietê, a antropização do maior leito sazonal do rio. As
inundações, antes do intenso processo de urbanização, eram fenômenos naturais do período
das chuvas – a cheia em suas várzeas e planícies de inundação.
Anteriormente à retificação, o rio Tietê tinha 46.300 m lineares entre Osasco e a Ponte
de Guarulhos, o que significa dizer que a Área de Preservação Permanente equivalente a esta
metragem era de 4.630.000 m², ou 463 ha (hectares).
Com o projeto de retificação de 1925, do engenheiro Saturnino de Brito, a distância
percorrida pelo rio entre Osasco e a Ponte de Guarulhos passou a ser de 26.000 m, com Área
de Preservação Permanente (APP) equivalente a 2.600.000 m², ou 260 ha. Houve, portanto,
uma redução de 43,85% da Área de Preservação Permanente do rio Tietê, devendo-se
considerar que os lagos de acumulação e regulação hidráulica, projetados para a retificação,
não foram implantados devido à pressão dos especuladores imobiliários. Como todo processo
de apropriação privada das APP’s, a drástica redução das áreas de APP junto ao rio Tietê
propiciou um incremento na negociação de terras, pois a planície de inundação passou a ter
um valor comercial superior após seu aterramento e implantação de vias de circulação.
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A figura 1 apresenta o Rio Tietê em seu traçado original e, em seguida, de acordo com
o projeto de retificação junto ao trecho Osasco - Ponte de Guarulhos.

Figura 1 - O Rio Tietê em São Paulo.
Fonte: OHTAKE, 1991, p 123.

A ocupação antrópica de inúmeras planícies fluviais, como a ocorrida às margens do
rio Tietê em São Paulo, é observada de forma significativa ao longo da rede hidrográfica
quando se percorre diferentes áreas urbanas. A conseqüência direta desse processo de
ocupação das áreas de preservação permanente marginais aos corpos hídricos resulta em
redução da capacidade no acúmulo e armazenamento das águas pluviais nos períodos
chuvosos. Isso contribui de forma estrutural com as enchentes, que causam vultosos prejuízos
à sociedade em diferentes esferas, como na saúde pública, circulação e transporte, com perdas
materiais entre outras.
Outra variável compreendida como passivo ambiental, nesta pesquisa, é a precária
alternativa habitacional de uma parcela significativa da população, principalmente nos
grandes centros urbanos, que se encontra assentada sobre áreas desfavoráveis e inadequadas
para habitação. Essa população fica sujeita a riscos constantes de vida, bem como a outros
fatores intrínsecos à sua condição de baixa renda, inserida que está num intenso processo de
exclusão social.
Tal fato pode ser ilustrado por dados referentes à cidade de São Paulo. Segundo
Fujimoto (1992), os núcleos de favelas em 1987, somavam 1.592 assentamentos e a
população total era equivalente a 812.764 pessoas, respondendo por 7,7% da população total
do município. Destes, cerca de 51% estavam localizados ao longo de reservatórios, córregos e
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ribeirões e 28% em terrenos com declividade acentuada. O referido cadastro está sendo
atualizado e os moradores das favelas na cidade de São Paulo aumentaram para cerca de 10 %
da população total do município. Os moradores de favelas assentadas em áreas de APP são
estimados em 500.000 pessoas, segundo informações fornecidas pelo Habi – 1, órgão da
Secretaria Municipal de Habitação, em agosto de 2002.
Conforme se observa os dados acima, e empregando-se os números como ordens de
grandeza, em menos de duas décadas, a cidade de São Paulo passou de 400.000 pessoas para
500.000 pessoas habitando favelas em área de preservação permanente.
O intenso processo de urbanização vivido no Brasil a partir da década
de 70, a falta de recursos e de políticas habitacionais adequadas, têm
levado à ocupação de áreas ecologicamente desfavoráveis, resultando
em graves situações de risco.
[...] As favelas constituem-se em exemplos drásticos desta realidade.
[...] Observa-se que os estados de São Paulo, Rio de Janeiro,
Pernambuco, Minas Gerais destacam-se pelo número de favelas. Por
outro lado, os estados do Pará, Amazonas, Espírito Santo e Amapá
chamam a atenção pela elevada densidade demográfica de suas
favelas. (AUGUSTO FILHO, 1998, p.3).

É importante para o presente estudo observar que os assentamentos habitacionais tipo
favela, conforme cita Augusto Filho (1998, p.4) “[...] ocupam diferentes sítios localizados em
margens de rios, várzeas, manguezais, lagoas, baías, encostas, eixos rodoviários, etc.”. Ou
seja, majoritariamente os setores de áreas de risco geotécnicos apontados pelo autor
encontram-se em APP’s. O processo de privatização do espaço público junto às APP’s,
somado ao fato de um contingente significativo de assentados em favelas e em áreas de risco
ocuparem grande extensão de APP’s, constituem os maiores passivos ambientais das APP’s
das cidades brasileiras.
O gráfico 1 ilustra o crescimento do problema de escorregamentos com vítimas fatais,
o que é vinculado às APP’s em ambiente urbano, tanto em topo de morros quanto em
declividades maiores ou iguais a 45o.
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Gráfico 1 – Número de escorregamentos com vítimas fatais.
Fonte: AUGUSTO FILHO, 1998, p.5.

Conforme é observado na curva ascendente, a tendência ao longo das últimas décadas
é de acidentes com mortes fatais por escorregamentos ocorrerem de forma crescente,
implicando em maior número de vítimas. Devemos, ainda, considerar que parcela
significativa das áreas inadequadas utilizadas para assentamentos habitacionais, que
posteriormente resultam nestes acidentes, são áreas de preservação permanente.
Esse quadro, um alto passivo sócio-ambiental envolvido na interface habitação e área
de preservação permanente, constitui-se como base desta pesquisa.
4.5

Compensação Ambiental
Ao identificarmos milhões de brasileiros, nos grandes centros urbanos, assentados em

favelas sobre áreas de preservação permanente, num cenário que apresenta risco de vida, não
atendendo às funções definidas para as APP’s, causando danos sócio-ambientais diretos e
impactos indiretos, como o prejuízo à qualidade e à quantidade da água para o abastecimento
público, entre tantas outras perdas, é urgente a adoção de políticas públicas que saneiem este
grave quadro, resgatando a dignidade destes brasileiros relegados às margens da vida do país,
que se equilibram numa frágil e instável sobrevivência com altos riscos.
O ajustamento sócio-ambiental dessa condição é prioridade para alcançarmos uma
sociedade socialmente justa e ambientalmente saudável nas cidades brasileiras.
O Estatuto da Cidade, em suas diretrizes gerais, artigo 2o, item XIV, garante direito de
moradia a estes brasileiros, relegados a precárias condições de moradia:
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A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as
seguintes diretrizes:
[...] – regularização fundiária e 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 da população e as normas ambientais; [...]

Nesse sentido, os atuais conceitos e definições do que é interesse social e utilidade
pública em relação ao uso e à ocupação das APP’s, pelo Código Florestal e suas alterações,
apresentam total descaso relativo aos assentamentos habitacionais pela população de baixa
renda nas áreas de APP.
Esse aspecto da realidade sobre as APP’s nas grandes cidades brasileiras não vem
sendo tratado. A favela do Dique, no município de Santos, abriga 22.000 pessoas sobre
mangue, entre tantas outras favelas sobre mangues, e apesar da gravidade a interface
habitação-área de preservação permanente é ignorada.
Um processo de ajuste e compensação ambiental desse quadro de miséria é
imprescindível, mediante o emprego de técnicas de urbanismo, saneamento, eliminação de
riscos geológicos e geotécnicos, arranjos arquitetônicos, paisagismo, arborização, instalação
de equipamentos e serviços urbanos.
O sucesso para tal compensação ambiental, recuperando e reabilitando essas APP’s,
obrigatoriamente deve ser planejado e elaborado de forma democrática e participativa; assim,
o referido trabalho contribuirá para um processo de inclusão social, o que é previsto no
Estatuto da Cidade.
O conceito de compensação ambiental, inserido no bojo das particularidades desta
pesquisa, parte de uma leitura conjunta do Código Florestal e do Estatuto da Cidade.
Pressupõe-se, assim, que intervenções em APP’s ocupadas por população de baixa renda
exijam a convergência de dois fatores determinantes, a saber:
a) reabilitar as funções das APP’s definidas pela Resolução no 302/02 CONAMA;
b) reurbanizar as favelas e as habitações denominadas como sub-normais assentadas
em APP.
Nesse sentido, vale apontar estudos desenvolvidos pelo Centro de Estudos de
Administração Municipal (CEPAM), vinculado à Fundação Prefeito Faria Lima, quanto a
padrões técnicos de edificação e urbanismo para intervenção em habitações precárias ou sub-
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normais: busca-se reduzir ao mínimo a necessidade de remoção de moradias nessas
situações, estabelecendo-se como padrão para urbanização que uma habitação:
a) não exponha os indivíduos a perigo de morte por inundações e deslizamentos;
b) constitua-se como abrigo contra chuva, calor e frio excessivos;
c) ofereça um mínimo de privacidade (entendida como a possibilidade que os casais
disponham de quarto separado pelo menos à noite, e que qualquer habitante possa
cuidar de sua higiene pessoal em compartimento ad hoc);
d) permita aos seus habitantes o acesso ao trabalho, aos serviços básicos de
educação, saúde e recreação e aos equipamentos essenciais de infra-estrutura
(energia, água e drenagem).
Também é importante apontar quais as funções definidas para APP’s na Resolução no
302/02 do CONAMA, novamente:
a) preservar os recursos hídricos;
b) preservar a paisagem;
c) preservar a estabilidade geológica;
d) preservar a biodiversidade;
e) preservar o fluxo gênico de fauna e flora;
f)

proteger o solo;

g) assegurar o bem estar às populações humanas.
A premissa da compensação ambiental nesta pesquisa está voltada para as APP’s
intensamente antropizadas nos centros urbanos, em decorrência do uso e da ocupação dessas
áreas, para assentamentos habitacionais pela população de baixa renda; a adoção das
determinantes acima possibilita nortear um ajustamento sócio-ambiental.
O estudo em tela não se caracteriza como uma avaliação de um ambiente degradado e
de um agente degradador, mas, sim, como uma resultante do caminho trilhado na organização
e reprodução da sociedade que, ao explorar o próprio homem, está destruindo as condições
essenciais à vida.
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5

HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE E OS PROBLEMAS DAS APP’s NAS
CIDADES
Nas cidades, principalmente nos grandes centros urbanos, a pobreza e a miséria são os

problemas mais graves na interface entre habitação e APP’s.
A formação das cidades brasileiras se espacializa de forma segregadora e excludente
social e economicamente. Um dos efeitos diretos dessa situação é a ocupação de áreas inaptas
para assentamentos habitacionais e frágeis do aspecto ambiental. As áreas de preservação
permanente, como os mangues, os morros, as várzeas, as margens de córregos e represas, bem
como as bruscas encostas com 45o, são ocupadas por habitações precárias, gerando riscos de
vida e alto impacto sócio-ambiental negativo.
Os assentamentos habitacionais da população de baixa renda, como loteamentos
clandestinos, loteamentos irregulares e favelas, ocupam extensas áreas de preservação
permanente nas grandes cidades.
O problema é grave, resultado da ineficiência de políticas públicas urbanas nas áreas
de habitação, gestão e planejamento, o que vem se agravando com a lógica econômica das
últimas décadas, o que caracteriza um intenso processo de exclusão social.
Os municípios inseridos nas regiões metropolitanas do país concentram os maiores
índices relativamente a esse problema social, habitacional e ambiental.
Importante destacar que a questão habitacional mais evidente nas metrópoles
brasileiras não se trata de um problema de mercado, no que se refere à oferta e à procura, mas,
sim, resulta da ineficiência financeira de parte da população que não dispõe do aceso ao
mercado, carecem de renda, bens e propriedade.
Segundo Mattoso (2003), o déficit habitacional do país está estimado em 6,5 milhões
de moradias, enquanto centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte
possuem 4,5 milhões de imóveis desocupados.
A ausência de acesso a um sistema habitacional adequado, a baixa renda, o aumento
dos índices de desemprego e a redução da renda do trabalhador criam uma situação em que as
alternativas encontradas para habitação recaem sobre ocupar áreas frágeis e periféricas, como
as áreas de preservação permanente. Habitações precárias, desprovidas de saneamento básico,
equipamentos e serviços públicos, alterando as funções das APP’s, é o mais grave problema
ambiental que incide sobre as APP’s dos centros urbanos brasileiros.
Condições sanitárias precárias e moradias subnormais, como favelas, estão
diretamente relacionadas às APP’s nas grandes cidades brasileiras. Como exemplo, observe-
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se, na Tabela 1, algumas das características físicas de áreas assentadas com favelas em Natal,
no Rio Grande do Norte.
Total

68 favelas

100,00 %

Dunas

23 favelas

33,82 %

Plano

22 favelas

32,35 %

Mangue

12 favelas

17,65 %

Encosta

04 favelas

5,88 %

Canal

02 favelas

2,94 %

Irregular (Ter.)

05 favelas

7,36 %

Tabela 1 – Favelas em Natal-RN e as
características das áreas ocupadas
Fonte: INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA
APLICADA – IPEA, in: INPLANAT, 1993, p. 187.

Conforme os dados da INPLANAT (1993), e considerando apenas dunas e mangues,
como áreas de APP’s integralmente assentadas por favelas, temos 51,47% das favelas, na
capital do Rio Grande do Norte.
Quanto a Recife, capital de Pernambuco, segundo dados da Secretaria de Habitação e
Desenvolvimento Urbano, sobre assentamentos populares (1990), observa-se, na Tabela 2:
Total

494 assentamentos

100,00%

Várzeas e mangues

242 assentamentos

48,99%

Topo de morro

23 assentamentos

4,65%

Encostas íngremes

88 assentamentos

17,81%

Outros

141 assentamentos

28,55%

Tabela 2 – Assentamentos habitacionais e APP em Recife.
Fonte: INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA,
in: Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, 1990,
p. 188

Conforme se nota na Tabela 2, mais de 50% dos assentamentos denominados pelo
órgão público como populares encontram-se em APP’s, considerando topos de morro,
mangues e várzeas.
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Para as dimensões e o número de estados brasileiros, apenas a tabulação de duas
capitais demonstra fragilidade quantitativa, a qual é proveniente da precariedade de dados
cadastrais sobre favelas e habitações subnormais disponíveis para pesquisa.
Há maior facilidade na obtenção de dados cadastrais e censitários em números
absolutos; porém, tipificados quanto aos diferentes sítios ocupados, há dificuldades. A cidade
de São Paulo, por exemplo, dispõe de um cadastro municipal, no qual há registro de
assentamentos de favelas em sítios como margem de córregos, rios, represas e várzeas,
destacando-se que o atributo inerente a esse cadastro é a susceptibilidade a enchentes. Visto
que as margens dos cursos d’água são áreas definidas como APP, correlacionamos os dados.
Nesse mesmo cadastro constam as favelas em encostas com risco de escorregamento, o que
não equivale a uma encosta com 45o de inclinação, porém há probabilidade de haver um
ponto nesta situação de APP. Também associamos esses dados e atingimos uma estimativa de
500.000 moradores de favelas em APP’s, com aproximadamente 50% das áreas ocupadas por
favelas.
5.1

Habitações precárias
Entre os assentamentos habitacionais diretamente associados às APP’s, a favela

representa a tipologia com ocorrência mais significativa. Os morros no Rio de Janeiro, as
encostas da Região Metropolitana de Belo Horizonte, os mangues nas Regiões Metropolitanas
de Belém, Recife, Baixada Santista, o entorno da represa Billings no Grande ABC, áreas da
Grande Salvador, entre outras aglomerações urbanas, apresentam milhões de brasileiros em
precárias condições de vida assentados em APP’s.
Um relatório da Organização das Nações Unidas (2003) define favela como
aglomeração urbana com as seguintes características:
a) acesso inadequado à água potável;
b) acesso inadequado à rede de saneamento básico;
c) habitação precariamente construída;
d) excesso de moradores;
e) ausência ou precariedade do título de posse.
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Tais variáveis retratam bem algumas das condições da realidade brasileira, valendo
citar que esse relatório indica que as medidas para se atacar o problema passam pelo combate
à pobreza, por políticas habitacionais e pela geração de emprego.
Uma consulta ao IBGE, em agosto de 2003, confirma a dificuldade em se estudar ou
em se pesquisar dados a respeito de favelas. Havia disponíveis apenas dados censitários de
1991. Ao todo, o Brasil, neste censo de 1991, contava com uma população de moradores de
favela em torno dos 4.450.594 habitantes, devendo-se considerar que, para efeito censitário, o
IBGE entende como favela uma aglomeração com 50 ocupações mais uma. Os dados
censitários para favelas, nos Estados brasileiros, são apresentados na Tabela 3:
No de favelas

No de moradores

Brasil

3.183

4.450.594

Rondônia

1

532

Amazonas

27

181.119

Pará

27

256.469

Amapá

4

21.558

Tocantins

4

6.634

Maranhão

20

48.816

Piauí

45

40.345

Ceará

162

303.710

RGN

7

5.102

Paraíba

21

21.278

Pernambuco

111

166.117

Alagoas

45

34.822

Sergipe

3

4.804

Bahia

100

133.073

Minas Gerais

248

425.823

Espírito Santo

3

11.730

Rio de Janeiro

705

1.105.712

São Paulo

1.269

1.327.829

Paraná

141

124.686

Santa Catarina

15

13.850

Rio Grande do Sul

171

167.080

Mato Grosso do. Sul

31

21.659

Goiás

22

22.207

Distrito Federal
2
Tabela 3 – Censo de favelas 1.991.
Fonte: Censo IBGE-1.991

5.699
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Quanto à densidade populacional deste universo, moradores de favelas, as cidades
situadas nas regiões metropolitanas certamente apresentam as maiores concentrações. Na
Tabela 4, apresenta-se uma relação de 17 cidades onde se constatou, nesse censo de 1991, um
elevado adensamento de moradores de favela.
Cidade

Pop.total

Mor.favela

Percentual

Rio de Janeiro

5.428.479

876.761

16,15%

Duque de Caxias

666.426

51.207

7,68%

Ilhéus

222.426

25.934

11,67%

Recife

1.290.291

107.591

8,34%

Jaboatão

485.404

25.339

5,22%

Maceió

621.484

34.822

5,60%

Belo Horizonte

2.004.323

236.977

11,82%

Contagem

446.647

49.543

11,09%

Caratinga

124.978

14.944

11,96%

São Paulo

9.527.426

644.907

6,77%

Diadema

304.413

61.908

20,34%

São Bernardo do 561.844

79.991

14,24%

Guararapes

Campo
Santo André

612.843

53.688

8,76%

Osasco

564.690

63.949

11,32%

Baruerí

129.582

10.208

7,88%

Carapicuíba

282.751

14.940

5,28%

Cubatão

89.849

28.864

32,12%

Tabela 4 - Grandes cidades e os números sobre favelas
Fonte: Censo IBGE – 1.991

A somatória de moradores dessas 17 cidades metropolitanas, ou de capitais, é de
2.381.573 habitantes em favelas, ou seja, menos de 20 cidades brasileiras abrigam 53,51%
dos moradores de favela do País, em relação aos dados censitários tratados. Tal proporção
comprova que o problema de favelas no Brasil é majoritariamente afeito aos grandes centros
urbanos.
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Pesquisa do IBGE (2003), Perfil dos Municípios Brasileiros, confirma que a
intensidade do problema relacionado às favelas está vinculada aos grandes centros urbanos.
Nota-se também, nessa pesquisa, que os dados sobre favelas infelizmente apresentam precisão
questionável.
Há ausência de políticas públicas eficientes quanto ao problema favela; nem ao menos
um cadastro aferido e atualizado das favelas nos municípios constitucionalmente obrigados a
elaborar um Plano Diretor é possível consultar.
Considerando as capitais Natal, Recife e São Paulo, mais de 50% dos moradores de
favela estão assentados em áreas de preservação permanente.
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6

ESTUDOS DE CASO
Os

estudos

de

caso

a

seguir,

referem-se

a

assentamentos

habitacionais

majoritariamente constituídos por população de baixa renda, os quais se encontram em APP’s
e possuem processos judiciais ou administrativos relacionados, ou dispõem de alguma
intervenção urbana.
Os estudos de caso relacionados nesta pesquisa são:
a) Estudo de Caso 1: Favela Pintassilva ou Pintassilvo, município de Santo André
(SP);
b) Estudo de Caso 2: Favela São Camilo, município de Jundiaí (SP);
c) Estudo de Caso 3: Jardim Comunitário, município de Taboão da Serra (SP);
d) Estudo de Caso 4: Loteamento Jardim do Mirante, município de Santo André
(SP);
e) Estudo de Caso 5: Conjunto Habitacional de Interesse Social João Ramalho,
município de Santo André (SP);
f)

Estudo de Caso 6: Favela Iguaçu, município de São Paulo (SP);

g) Estudo de Caso 7: Favela do Dique, município de Santos (SP).
6.1

Estudo de Caso 1
Qualificação
Nome: Favela Pintassilva ou Pintassilvo
Localização: Município de Santo André, situada no interior do Parque Municipal do

Pedroso em Área de Proteção aos Mananciais. Há 1250 famílias cadastradas e assentadas na
área, considerando-se que as moradias em sua maioria são de alvenaria, sem acabamento,
tipologia própria da autoconstrução.
Histórico
A favela Pintassilva ou Pintassilvo trata-se de uma ocupação irregular de área pública
e existe há mais de vinte anos.
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Pesa sobre a área em tela uma ação civil pública ambiental impetrada pelo Ministério
Público, Processo no 821/92, na qual é requerida a remoção integral da favela, para o posterior
reflorestamento com espécies nativas, bem como providências correlatas ao Parque do
Pedroso como um todo.
Durante o ano de 1998, foi elaborada uma perícia técnica ambiental a fim de instrução
do processo para o Meritíssimo Juiz responsável pela referida ação civil. Recentemente, em
agosto de 2002, foi firmado um acordo judicial entre a Prefeitura Municipal e o Ministério
Público, contendo medidas e intervenções ambientais no Parque do Pedroso e, nesse contexto,
uma solução técnica para a favela Pintassilva.
O contexto da APP
As áreas de preservação permanente ocupadas irregularmente pela favela Pintassilva,
conforme consta no laudo pericial citado, referem-se à alínea “c” do Código Florestal, entorno
de nascente; alínea “a”, faixas marginais de curso d’água; e alínea “b”, margens da Represa
Billings. Duas nascentes encontram-se totalmente alteradas e descaracterizadas pela favela,
bem como as drenagens naturais que escoam até o braço da Represa Billings, além de haver
impactos no que se refere às margens da represa, junto a este trecho onde se assenta a favela.
A conclusão da perícia judicial aponta, como intervenção nesta favela, a remoção das
famílias junto às faixas de APP’s envolvidas e a recomposição florestal das mesmas, como
também propõe a reurbanização do entorno de forma a garantir sustentabilidade ao local,
tanto sob os fatores sociais quanto ambientais.
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Figura 2 – Localização da Favela Pintassilva destacado em amarelo
(s/ escala)
Fonte: Publicação IPT. Coleção Habitare, 2002.

A prefeitura municipal de Santo André, ré na referida ação, propõe remoção das
moradias da favela Pintassilva junto às faixas de 1ª categoria, conforme define a Lei de
Proteção aos Mananciais (Lei Estadual no 1.172/76) em seu artigo 2o, que estabelece 50 m de
largura às margens da Represa, 20 m às margens dos cursos d’água e não cita nascente, porém
refere-se ao artigo 2o do Código Florestal, o qual define as APP’s.
Em síntese, o Poder Público Municipal e a Perícia Judicial propõem intervenções
similares no sentido de remover as moradias das faixas marginais dos corpos d’água, para
posterior reflorestamento dessas áreas.
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Após aproximadamente dez anos de trâmite do Processo no 821/92, o Ministério
Público e a Prefeitura homologaram, em agosto de 2002, acordo judicial referente ao Parque
do Pedroso e, nesse bojo, a favela Pintassilva contará com remoção das moradias nas áreas de
1ª categoria, conforme estabelece a lei de mananciais, reflorestamento dessa área com
espécies nativas e urbanização do assentamento, dentre outras medidas correlatas.
Comentários
Importante frisar que as APP’s em questão encontram-se inseridas em braço do
reservatório Billings, utilizado para o abastecimento público de toda região do Grande ABC.
Portanto, sua preservação, como também a recuperação dos setores degradados, como no caso
da favela Pintassilva, é prioritária para garantir água para abastecimento. Sendo esse estudo de
caso uma referência técnica positiva, visto que inicialmente o Ministério Público solicita a
remoção integral da favela, após as avaliações técnicas tanto por parte do réu como da perícia
judicial, constata-se uma convergência para o equacionamento técnico do impasse nesse
assentamento e que as variáveis ambientais atenderam, prioritariamente a recuperação das
APP’s em questão.
O estudo de caso analisado pode tornar-se exemplo importante para toda Bacia
Hidrográfica da Billings, sendo as APP’s setores preferenciais e prioritários para intervenção.
Ressalte-se que, até setembro de 2003, quando foi realizada nova vistoria na área,
nenhuma ação prática de intervenção urbana havia sido implantada junto à favela Pintassilva.
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Foto 1: Vista parcial da favela Pintassilva às margens da Billing’s
Fonte: Vistoria in loco (2003)

Foto 2: Favela Pintassilva e a Billing’s
Fonte: Vistoria in loco (2003)
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6.2

Estudo de Caso 2
Qualificação
Nome: Favela São Camilo
Localização: Município de Jundiaí (SP)
Caracterização
A favela São Camilo é a maior ocupação habitacional com tipologia subnormal

(favela) do município de Jundiaí, com mais de 1.200 moradias. As moradias estão em
diversos estágios de consolidação, desde alvenaria com três pavimentos, até barracos de
madeira, somando-se a isso o fato de que a instabilidade geotécnica representa riscos para os
moradores da favela.
Histórico
A favela São Camilo foi objeto de trabalho de campo e análise em gabinete durante
agosto de 2000, na disciplina “Meio Físico em Planejamento Habitacional e Gerenciamento
de Risco”, do curso de mestrado em habitação, gestão e planejamento, do IPT, sendo docentes
desta disciplina o Prof. Dr. Celso Santos de Carvalho e o Prof. Dr. Eduardo Soares de
Macedo, pesquisadores desse Instituto.
Os estudos na área em questão tiveram inicio, a partir de 1996. Os trabalhos realizados
pelo instituto foram: Mapa de Riscos de Escorregamentos; Cadastro das Situações de Risco;
Projeto Executivo de Controle de Erosão e Muros de Arrimo. A disciplina supracitada focou
tanto o estudo de compartimentação e caracterização geotécnica da gleba, como também
medidas e intervenções corretivas, tanto estruturais como não-estruturais, sob o aspecto da
estabilidade do meio físico.
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O contexto da APP
A favela São Camilo apresenta três categorias de APP’s, sendo as alíneas “a”,“d” e “e”
do Artigo 2o do Código Florestal, respectivamente, faixa marginal a curso d’água, topo de
morro e setores de encosta com 45º de inclinação. Não há vegetação sobre as APP’s. Estas se
apresentam totalmente descaracterizadas, em função do assentamento da favela; destacam-se
problemas de erosão, instabilidade geotécnica, disposição inadequada de resíduos e
lançamento de efluentes não tratados. A população local é carente, havendo elevado
contingente de desempregados. A área contou com eventos de escorregamentos em setores de
encostas ocupadas por barracos, conforme se pode notar na Fotografia 3 da encosta,
apresentada a seguir:

Foto 3: Encosta com cicatriz de escorregamento.
Fonte: Aula prática da disciplina Meio Físico em Planejamento Habitacional.
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Foto 4 - Dia de Campo - Favela São Camilo
Fonte: Aula prática da disciplina Meio Físico em Planejamento Habitacional.

Foto 5 - APP marginal a curso d’água - Favela São Camilo.
Fonte: Aula prática da disciplina Meio Físico em Planejamento Habitacional.
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Comentários
O resultado dos trabalhos desenvolvidos na disciplina “Meio Físico em Planejamento
Habitacional e Gerenciamento de Risco” apontou a necessidade de execução de obras
pontuais, como a intervenção no escoamento das águas pluviais, entre outras, no sentido de
oferecer maior estabilidade ao ambiente. Também indicou a relevância em inserir a
comunidade local no processo de intervenção.
Apesar da incidência das faixas de APP sobre a gleba onde se assenta a favela São
Camilo, as intervenções técnicas indicadas não apontavam como determinante o fato do local
ser uma APP. A prioridade voltava-se para a vida dos moradores, sujeitos aos riscos
geotécnicos, com o pressuposto de que a urbanização da favela São Camilo era uma
alternativa frente ao problema do déficit habitacional no país. Essa proposta contou com forte
aprovação dentre os participantes da disciplina.
6.3

Estudo de Caso 3
Qualificação
Nome: Jardim Comunitário
Localização: Taboão da Serra – Grande São Paulo
Caracterização
O assentamento habitacional provém de invasão de propriedade particular iniciada em

1995, quando havia 341 moradias. Atualmente, estima-se que haja 670 moradias. A sua
tipologia é de autoconstrução: dois pavimentos médios, com a presença também de barracos
tipo favela, em áreas de risco de escorregamento e em margem de curso d’água,
respectivamente, as alíneas “e” e “a” do artigo 2o da Lei 4.771/65.
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Foto 6 - Habitação precária no leito do rio
Fonte: Processo SMA n. 72.338/00

Histórico
Em 14 de setembro de 1995 foi lavrado o boletim de ocorrência no 3.489/95, na
Delegacia de Polícia do Município de Taboão da Serra, devido à invasão de propriedade
privada e início de construção de moradias em alvenaria e madeira. Posteriormente, em 1996
é firmado acordo judicial em que a reintegração de posse referente fica suspensa, e os 341
réus comprometem-se a adquirir a propriedade. Firmado tal acordo junto ao Processo
1.497/95 na 1ª Vara da Comarca de Itapecerica da Serra, o Poder Público Municipal decreta a
área em questão como de interesse social. Posteriormente, em 2001, estabelece critérios
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urbanísticos para criação de um empreendimento habitacional de interesse social denominado
Jardim Comunitário, o qual possui área total de 65.000 m² e 37.533,45 m² de lotes. Em 2001 o
projeto foi protocolado junto ao Grupo de Aprovação de Projetos Habitacionais
(GRAPOHAB), sob o no 4.735, o qual foi indeferido pelo DEPRN devido ao desrespeito ao
recuo de 30 m marginais ao curso d’água presente na gleba, como também à presença de
moradias nessa faixa marginal do curso d’água.
O contexto da APP
O Jardim Comunitário apresenta duas situações distintas de APP, conforme estabelece
o artigo 2º do Código Florestal, alíneas “a” (faixa marginal ao curso d’água), e alínea “e”
(encosta com declividade igual ou superior a 45°).
Quanto à faixa marginal, trata-se de um trecho de córrego em um percurso de
aproximadamente 217 m, o qual é divisa natural da gleba, em sua porção leste. A margem do
curso d’água no projeto do Jardim Comunitário conta com um recuo estimado em 5 m de
largura, sendo essa área definida como Sistema de Recreio. Após essa metragem, há uma via
principal, denominada Beira Rio, com 11 m de seção, sendo essa o único acesso às quadras C,
D, E e quadra F (parcialmente). Ou seja, o projeto impõe uma disposição urbanística
incompatível com o Código Florestal, apesar de baseado em Lei Municipal. Há
incompatibilidade, à medida que dos 30 m estabelecidos pelo Código Florestal como APP,
apenas 5 se tratam de recuo marginal ao curso d’água, após temos 11 m de largura de via e os
restantes 14 m para atingir a faixa de 30 m de APP constituem-se por quadras e lotes.
Quanto à encosta, onde constam setores com declividade igual a 45º, há uma
destinação em projeto para o Sistema de Recreio. Apesar de, em projeto, o Jardim
Comunitário excluir a APP da encosta para o uso residencial, atualmente todo o Sistema de
Recreio da encosta encontra-se ocupado irregularmente por barracos, em um local com
suscetibilidade a escorregamento, sendo que há histórico e cicatrizes de eventos de
instabilidade geotécnica. Como na encosta, toda margem do córrego em questão apresenta
ocupação por barracos em precárias condições. O problema sócio-ambiental do Jardim
Comunitário é observado também em seu entorno, com moradias de tipologia similar em
precárias condições.
Atualmente, o processo GRAPOHAB de licenciamento do Jardim Comunitário
encontra-se submetido a uma nova análise e, para tanto, o Poder Público Municipal cadastrou
todas as moradias situadas junto ao Sistema de Recreio, às margens do córrego, como também
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nas encostas, comprometendo-se a efetuar a remoção dessas famílias. A pedido do DEPRN, o
processo encontra-se, no momento, em análise junto ao Centro de Apoio de Habitação,
Urbanismo e Meio Ambiente do Ministério Público.

Foto 7 - Barracos em APP.

Fonte: Processo SMA no 72.338/00

Comentário
A aplicação do Código Florestal em áreas urbanas, em particular quando se trata de
assentamentos habitacionais de população de baixa renda, favelas e habitações precárias e em
situações de risco, deve obrigatoriamente incorporar-se às análises instrumentais tecnológicas
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que busquem um ajuste na intervenção urbana, de modo que garantam incremento na
qualidade de vida e ganhos sócio-ambientais. Atualmente, observa-se resistência, nesse
aspecto, por parte dos órgãos de licenciamento ambiental, como também dos setores ligados
ao ambientalismo.
6.4

Estudo de Caso 4
Qualificação
Nome: Loteamento Jardim do Mirante.
Localização: Avenida Valentim Magalhães, bairro Cassaquera, município de Santo

André.
Caracterização
Trata-se de um loteamento residencial de interesse social, projetado numa gleba com
área de 174.309,11 m², situada em setor de zoneamento municipal definido como Área
Especial de Interesse Social (AEIS). O loteamento em tela, aprovado no GRAPOHAB em
maio de 2002, conta com 845 lotes, o equivalente a 41,90% do total da gleba, sendo que há
33,05% de área verde, 5,0% de área institucional, 17,75% de vias, 1,85% de área de
estacionamento, 0,10% destinado para lixeiras e 0,23% como área de servidão pública
(escadarias). O referido loteamento, devidamente licenciado pelo Poder Público Municipal,
possui características particulares a fim de atender à população de baixa renda. Dessa forma, o
projeto conta com as seguintes especificidades: dispõe de lotes com área predominante
variando de 70 a 80 m², e parte do sistema viário foi concebido com escadarias, devendo-se
considerar que a fase de projeto contou com avaliação geológico-geotécnica e ambiental, bem
como os demais estudos de infra-estrutura (movimentação de solo, drenagem, asfalto, água,
luz, etc). Toda cobertura florestal presente na gleba foi destinada como área verde. A licença
municipal está condicionada a um acompanhamento técnico periódico para execução do
empreendimento, sendo que o mesmo deverá ser executado em três fases que respeitarão
distintas compartimentações geomorfológicas da gleba.
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Figura 3 - Projeto urbanístico – Loteamento Jardim do Mirante (sem escala)
Fonte: Processo SMA n. 68.557/01

Vale salientar que o entorno da gleba é constituído, em parte, por favelas e acesso em
trecho contíguo, a infra-estrutura urbana, contando com serviços e equipamentos públicos
básicos da cidade.
Histórico
A área em questão pertence a empreendedores da construção civil e atividade
imobiliária. Trata-se de um vazio urbano, na divisa do município de Santo André com Mauá.

40
Sofre pressão do entorno conforme nota-se na foto 8, parcialmente ocupado por favelas, sendo
que há registro de invasões, para moradia, em várias ocasiões ao longo dos últimos 15 anos.

Foto 8 - Favela situada em área contígua ao loteamento Jardim do Mirante

Fonte: Processo SMA no 68.557/01

Vale ressaltar que o local foi uma Zona de Uso Predominantemente Industrial (ZUPI),
da Região Metropolitana de São Paulo, conforme Lei Federal Complementar no 27/1975.
Em 1991, o Poder Público Municipal descaracterizou vários setores do município por
meio da Lei no 6.864/91, em que o determinante para alteração no zoneamento, conforme
expressa a lei em epígrafe, é a condição do entorno, o que, no caso da área objeto deste estudo
de caso, estabeleceu o zoneamento de AEIS. Isso possibilitou a concepção de um projeto
urbanístico com características singulares para o atendimento de uma população de baixo
poder aquisitivo. Garantiu o uso econômico da propriedade de forma compatível com as
condições e características locais, bem como otimizou a infra-estrutura urbana existente nessa
região da cidade.
Importante salientar que as condições topográficas desfavoráveis nos setores da gleba,
as especificidades técnicas próprias para soluções quanto a fatores do meio físico, biótico,
urbanístico e também ajustes para o público-alvo, tudo isso somado a uma estrutura de
licenciamento exigente, tanto na esfera municipal quanto estadual, resultou em
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aproximadamente cinco anos entre concepção do projeto e conclusão do licenciamento, tanto
sob aspecto urbanístico quanto ambiental.
O contexto da APP
O loteamento Jardim do Mirante conta com três categorias de APP são as alíneas “a”,
“c” e “d” do Artigo 2o do Código Florestal, respectivamente, faixa marginal a curso d’água,
nascente e topo de morro, sendo que a nascente e seu raio de 50 m de APP encontram-se
preservados e revestidos por cobertura florestal. As margens do curso d’água encontram-se
parcialmente dentro da gleba, parte com vegetação nativa e parte ocupada por pastagem e o
topo de morro apresenta uma cobertura gramínea, predominantemente sapé, planta
bioindicadora de solos ácidos e com baixa fertilidade.
O projeto urbanístico em questão, na concepção do quesito meio ambiente, teve como
pressuposto a preservação de todos os atributos ambientais in situ relevantes. Nesse contexto,
integram os 33,06% da área verde do loteamento, e toda cobertura florestal existente na gleba
contida nesse percentual, a APP da nascente às margens de córrego florestadas, bem como
formação florestal não definida como APP.
A fim de viabilizar acesso à gleba, as margens do curso d’água cobertas por pastagens
contaram com um recuo de 15 m de cada lado, o qual será reflorestado com espécies nativas.
O trecho de topo de morro foi projetado com quadras, lotes e vias.
Destaca-se que tal projeto apresenta licença de instalação do Serviço Municipal de
Saneamento Ambiental de Santo André (SEMASA), DEPRN, por meio do GRAPOHAB e o
uso das APP’s, com anuência do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA).
Comentário
A utilização parcial das APP’s não-florestadas, atrelada a uma concepção de projeto
que preserva os atributos ambientais locais, bem como a otimização do investimento público,
à medida que uma população de baixa renda venha a ocupar o loteamento, beneficiando-se do
acesso da infra-estrutura instalada nas proximidades, é uma intervenção que agrega o interesse
público, através de benefício social, e dirige o interesse privado a um resultado sócioambiental positivo. Fazendo a ressalva de se tratar de um procedimento isolado, atrelado a
avaliações técnicas, sociais e urbanísticas do entorno, não se permitindo extrapolar o estudo
de caso para demais localidades.
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6.5

Estudo de Caso 5
Qualificação
Nome: Conjunto Habitacional de Interesse Social João Ramalho.
Localização: Estrada da Cata Preta, Nº 1001, Município de Santo André.
Caracterização
O conjunto habitacional em pauta é da Associação Comunitária João Ramalho, e este

projeto foi um dos apresentados pela Delegação Brasileira, na Conferência da Organização
das Nações Unidas sobre assentamentos habitacionais, Habitat I em Istambul na data de 10 de
junho de 1.996. O conjunto habitacional é composto por edifícios de quatro pavimentos com
quatro apartamentos por andar, sendo esses de três dormitórios, com área variando entre
68,127 m² e 66,610 m². As obras são gerenciadas e executadas pela Associação de Moradia,
através da Auto Gestão.
A particularidade deste projeto implica em sua tipologia, constituída por edificações
verticalizadas, otimizando os locais mais aptos para o assentamento habitacional, o que não é
comum junto às Associações de Moradia na região do grande ABC. A gleba objeto deste
projeto possui 744.535,36 m², porém, excluindo-se faixas de alta tensão que a atravessam, a
área total é de 635.976,36 m². Desse montante, 61,17% é recoberto por floresta ombrófila
densa (Mata Atlântica), sendo que o projeto prevê a destinação dessa cobertura florestal como
Reserva.
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Foto 9 - Conjunto Habitacional João Ramalho em fase de implantação

Fonte: Processo S.M.A no 72.044/97

O projeto conta com sete edifícios prontos, totalizando 112 unidades habitacionais.
São previstos mais três prédios, o que resultará em 172 unidades. Encontra-se em estudo
alterações na tipologia empregada, bem como o autofinanciamento, a fim de reduzir o valor
das prestações dos associados, mediante financiamento pela Caixa Econômica Federal, com
conseqüente redução da área da unidade, que ficaria em 50 m². Ao todo, é prevista a
implantação de 700 unidades na gleba. Vale destacar que o sistema de autogestão utilizado,
até o momento, reduziu os custos de implantação em 30%, aproximadamente.
Histórico
A gleba em questão foi adquirida pela Associação Pró-Moradia João Ramalho, em
1991. O objetivo inicial era similar ao de muitas outras associações do Grande ABC: parcelar
a gleba em lotes e vender cotas (lotes) para futuros associados edificarem suas moradias via
autoconstrução. No caso da Associação João Ramalho, o número de associados girava em
torno 1.000.
Em 1995, com a eleição de uma diretoria para a associação, preocupada com aspectos
de qualidade de vida, gestão participativa, entre outros, foi contratado o escritório do arquiteto
Zanetini para elaborar um projeto habitacional que atendesse à demanda dos associados, como
também o cuidado na tipologia habitacional e a conservação dos recursos naturais presentes
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na gleba. O resultado foi uma diretriz de projeto que, através da autogestão, iniciou a
implantação do conjunto habitacional.
Quanto ao aspecto legal, o conjunto habitacional encontrava-se em condições
irregulares devido à ausência de quesitos no licenciamento nas esferas estadual e municipal.
Em razão de a organização associativa contar com um projeto qualificado, houve viabilidade
de acordos junto ao Ministério Público, Prefeitura e órgãos do Estado. Assim, paulatinamente
executa-se o projeto e legalizam-se os trâmites pertinentes, dentro de um fluxo de caixa viável
para tal demanda ao longo do tempo.
O que se observa in loco é o sucesso até o momento dessa iniciativa, tanto na
implantação quanto nos aspectos legais do projeto, diferenciando tal associação das demais
atuantes no Grande ABC, o que resultou na apresentação desse projeto no Habitat I, em
Istambul.
O contexto da APP
A gleba em questão apresenta uma geomorfologia própria de uma microbacia com
acentuados atributos ambientais. Somam-se, aos 389.020,00 m² de Mata Atlântica, diversas
categorias de APP’s, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e” do Artigo 2o do Código Florestal,
respectivamente, faixas marginais de cursos d’água, margem de lagoa entorno de nascentes,
topo de morro e setores de encostas com 45°. Com amplitude de 157 m, a gleba apresenta
dois setores de topo de morro: parte na divisa ao sul, confrontando com o Parque Municipal
do Pedroso, e a oeste, junto à divisa com São Bernardo do Campo, próximo ao Pico do
Bonilha. Os setores de encosta com alta declividade encontram-se cobertos por floresta, como
também as sete nascentes que afloram na gleba. A maior parte dos escoamentos das águas
apresenta vegetação nativa nas margens, além de dois lagos utilizados para recreação e lazer.
Quanto aos topos de morro, estão parcialmente revestidos por gramíneas com entorno
florestado.
Nos anos de 1994, 1997 e 1999, a Associação sofreu autuações pela Polícia Florestal,
devido à supressão de vegetação em estágio inicial e pioneiro sem a devida autorização, em
face de um total de 16.300 m². A fim de regularizar tal situação, em 1999, foi firmado um
termo de compromisso de recuperação ambiental entre o DEPRN e a Comunidade João
Ramalho. Foram acordados os seguintes itens: remoção de uma fábrica de blocos às margens
de um dos lagos, arborização das margens dos lagos somando 200 m² em área e o
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reflorestamento de APP em topo de morro numa área de 16.100 m² em setor de divisa com o
Parque Municipal do Pedroso, onde havia cobertura de gramíneas.
Em setembro de 2001, a Associação Comunitária João Ramalho apresentou, ao
DEPRN, relatório técnico ambiental apontando o cumprimento do referido acordo. Todo o
plantio foi realizado por voluntários, principalmente, por jovens moradores do conjunto
habitacional.

Foto 10 - A comunidade João Ramalho e o reflorestamento do topo de morro
Fonte: Processo S.M.A n. 72.044/97

Comentário
Vale enaltecer, inicialmente, o trabalho desenvolvido pela Associação de Moradia da
Comunidade João Ramalho, e é válido destacar o fato da recomposição florestal junto à APP
de topo de morro, considerando que o entorno dessa dispunha de cobertura vegetal. Ou seja,
as condições do entorno das APP’s devem ser consideradas como uma variável obrigatória
para análise e possíveis equacionamentos e intervenções em APP’s na área urbana.
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Foto 11 - Aberturas de covas para plantio em APP de topo de morro executadas pelos
moradores.
Fonte: Processo S.M.A n 72.044/97

Foto 12 - Vista aérea da área de topo de morro reflorestado (vertente esquerda)
Fonte: Processo S.M.A n. 72.044/97
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6.6

Estudo de Caso 6
Qualificação
Nome: Favela Iguaçu
Localização: À margem direita do Ribeirão Oratório, entre as avenidas Sapopemba e

do Oratório, município de São Paulo.

Figura 4 - Localização da favela em APP
Fonte: FIGUEIREDO, 1994.

Caracterização
A área às margens do Ribeirão Oratório apresenta uma dinâmica geomorfológica
fluvial intensa, resultando nos seguintes problemas ambientais: solapamento, erosão,
desmoronamentos e margens sujeitas a enchentes. Situação de alto risco para os moradores da
favela, a qual, no início da década de 90, contava com aproximadamente 1.000 moradores.
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Foto 13 - Favela Iguaçu anterior à intervenção urbana
Fonte: FIGUEIREDO, 1994.

Histórico
Durante a gestão da prefeita Luiza Erundina, a Secretaria das Administrações
Regionais (SAR), órgão da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP), criou um grupo antirisco, a fim de atender a um contingente de moradores de favelas em áreas de risco. O
objetivo era implantar uma política pública de salvamento de vidas, considerando que, para
aquele momento imediato, não havia condições para remoção e re-assentamento de todas as
famílias expostas aos riscos pelas precárias condições habitacionais na cidade de São Paulo.
Dessa forma, foi criado um programa de trabalho em áreas de risco, compreendendo as ações
articuladas entre o corpo técnico de obras (engenheiros, geólogos e arquitetos) e de
atendimento à população (assistentes sociais e agentes da defesa civil). Esse programa foi
denominado Engenharia Social.
A favela Iguaçu contou com a intervenção desse programa, sendo que, 15 famílias
foram removidas, de um total de aproximadamente 1.000 moradores. Foram também
executadas obras estruturais em 9.000 m² de margens, tendo sido utilizado 400 m³ de gabião,
e mais 150 m³ de Rachão com argamassa. Essas obras garantiram a estabilidade das margens
do curso d’água instáveis pelo solapamento.
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Foto 14 - Obras de estabilização da margem do córrego do Oratório junto a
Favela Iguaçu.
Fonte: FIGUEIREDO, 1994.

O contexto da APP
A favela Iguaçu está assentada sobre trecho de APP referente à alínea “a” do Artigo 2o
do Código Florestal, nas margens do córrego Morro Grande e do Ribeirão do Oratório, junto à
ponte da Avenida Sapopemba, conforme pode-se observar no croqui de localização da área,
figura nº 4, e na foto nº 13 da situação anterior às obras de estabilização.
Após as obras, a APP tornou-se uma via de circulação de veículos, bem como os
taludes sofreram abatimento com suavização da inclinação, como também recobrimento com
argamassa. A APP que se encontrava antropizada, após as intervenções, sofreu uma alteração
definitiva descaracterizando os atributos ambientais envolvidos.

50
Comentários
Apesar da total descaracterização da APP, observada nas fotografias 14 e 15, obtidas
na vistoria de campo em agosto de 2002, a intervenção implicou em segurança aos moradores
e eliminação dos riscos geotécnicos que anteriormente causavam vítimas fatais.
Apesar do processo de exclusão social que resulta em alternativas habitacionais
precárias e impactos sócio-ambientais relevantes, as intervenções de reabilitação de áreas de
APP degradadas, como o caso da favela Iguaçu, devem ser planejadas no bojo de um plano de
ajustamento e compensação ambiental, garantindo, a médio e longo prazo, incremento na
qualidade de vida e sustentabilidade urbana para a cidade, o que não foi contemplado neste
caso, apesar das vidas salvas, o que por si é de fundamental importância.

Foto 15 - Favela Iguaçu
Fonte: Vistoria in loco (2002)

6.7

Estudo de Caso 7
Qualificação
Nome: Favela do Dique.
Localização: noroeste do município de Santos, Vila Caiçara.
Caracterização
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A área em questão é um manguezal com 3 km de extensão, marginal ao rio dos
Bugres.
Segundo informações obtidas com lideranças comunitárias, em visita à área, a favela
do Dique abriga 22.000 moradores, num total de 3.136 moradias, sendo a maior favela em
mangue da América Latina.
A Favela do Dique é composta por distintos “caminhos”, como chamam os moradores,
ou núcleos, a saber: da Divisa, da Capela, São José, São Sebastião, Mangue Seco, Vila Telma,
Vila Mansur e Vila Gilda.
A favela do Dique, atualmente, dispõe de um trecho totalmente urbanizado, o qual
contou com programa da Prefeitura Municipal, através da Cohab de Santos. O referido trecho
foi aterrado e foram edificados prédios com dois pavimentos. Ao todo foram produzidas 500
unidades habitacionais. Esse programa municipal, além do aspecto de produção das unidades
habitacionais, também propiciou fomento e fortalecimento da organização local dos
moradores, conforme relatos durante a visita em agosto de 2003. O fator saneamento também
melhorou com a intervenção pública municipal, pois as unidades construídas dispõem da
coleta de esgoto, com ligação à rede pública.
Os demais trechos da favela do Dique encontram-se, majoritariamente, dispostos de
forma aleatória, com alto adensamento e com as habitações suspensas sobre as águas, em
palafitas, construídas pelos próprios moradores.
O caminho dique da Vila Gilda foi objeto de observação in loco e contou com o
acompanhamento de liderança da comunidade e técnicos do Instituto ELOS.
Apesar da carência de infra-estrutura, há no Dique da Vila Gilda um movimento
organizado forte, apoiado pela Sociedade Pró-Melhoramento da Vila Gilda, do Instituto Elos,
pela prefeitura municipal e por empresários. O Instituto ELOS e a comunidade construíram,
com tipologia local de palafitas, uma creche comunitária que é centro de referência para a
comunidade, pois foi obra dos moradores e atende especificações técnicas habitacionais, num
desenho arquitetônico arrojado, respeitando a forma de palafita das habitações. Há, também, o
Centro Cultural Plínio Marcos. Esse Centro é um espaço que a comunidade local tem para
desenvolver atividades artísticas e que, ao mesmo tempo, serve de canal de comunicação, no
do qual os moradores têm um papel social importante.
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Histórico
O assentamento da favela do Dique teve seu início em 1950, quando foi aberto um
canal com comporta no mangue; às margens desse canal, constituiu-se uma vila caiçara, o que
deu o nome ao local, Vila Caiçara.
A construção da rodovia Anchieta e do pólo industrial de Cubatão deu origem às
primeiras migrações de moradores para o local, constituídas pelos trabalhadores da construção
civil nestas obras. Posteriormente, trabalhadores da época da construção da primeira via da
rodovia dos Imigrantes também foram morar na área. Paulatinamente, ao longo de décadas, o
mangue tornou-se a favela do Dique.
O contexto da APP
A APP na qual está assentada a favela do Dique é referente à alínea “f” do Artigo 2o
do Código Florestal, a qual trata das restingas, fixadoras, dunas e áreas estabilizadoras de
mangue. É importante expor que os manguezais, além de suas características sazonais
condicionadas ao movimento das marés, são os principais ecossistemas costeiros,
responsáveis pela reprodução e alimentação da vida marinha. No caso da favela do Dique, as
alterações sobre o ecossistema local são intensas. Deve-se ressaltar que o setor onde a Cohab
de Santos edificou as unidades habitacionais, o mangue, foi eliminado por meio do
aterramento. Quanto às habitações em palafitas, a vistoria de campo constatou o lançamento
de águas servidas e esgoto doméstico, diretamente sobre as águas do canal. Apesar do alto
grau de alteração do mangue e da vila caiçara que originou a referida favela, foi observada
entre os moradores a presença de pescadores, que vivem diretamente da dinâmica daquele
ecossistema.
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Foto 16 - A favela do Dique
Fonte: Vistoria in loco (2003)

Foto 17 - Urbanização da favela do Dique
Fonte: Vistoria in loco (2003).
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Comentários
Os arquitetos do Instituto Elos, que acompanharam o trabalho de campo desta
pesquisa, defendem um conceito urbanístico por meio do qual consideram tecnicamente
factível se elaborar um projeto de reurbanização da favela do Dique, de forma a se manter a
tipologia em palafitas, em se realizando a implantação de um sistema coletor de efluentes
líquidos domésticos adaptado ao contexto local, como também em se estudando um desenho
de desadensamento. Como modelo desse conceito foi implantada uma creche na comunidade
da Vila Gilda, construída conjuntamente com os moradores, que se baseia neste conceito, na
vivencia dos moradores com aquele ecossistema.
Diferentemente dos conceitos acima, a favela do Dique contou com uma intervenção
urbana por parte da prefeitura municipal, que levou melhores condições sanitárias, unidades
habitacionais inseridas nos padrões da construção civil e arquitetura próprios à faixa de renda
da população envolvida, porém eliminou o mangue onde houve a referida intervenção.
Considerando que a reurbanização de favelas é uma política urbana para habitações
subnormais, adotada no país nas últimas duas décadas, e considerando ainda que há uma
população significativa habitando favelas assentadas sobre manguezais, o poder público, ao
tomar partido da reurbanização de favelas em áreas de mangue, deve estudar possibilidades
técnicas que levem em conta o ecossistema em questão, como também as funções que essa
APP exerce.
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Foto 18 - Palafita na favela do Dique
Fonte: Vistoria in loco (2003).

Foto 19 - Trecho urbanizado na favela do Dique
Fonte: Vistoria in loco (2003).
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7

A ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO QUANTO ÀS APP’s
O poder público na esfera administrativa, especificamente quanto às APP’s, está

inserido no bojo de uma disputa de interesses. O interesse público, na defesa das APP’s como
um bem comum da sociedade, e o interesse privado, o qual visa à utilização das APP’s na
propriedade para fins econômicos, havendo gradação nessa divergência, que oscila em um
movimento dinâmico associado a diferentes momentos políticos e conjunturais.
Esse embate de interesses ocorre nas distintas instâncias federal, estadual e municipal,
bem como, entre diferentes órgãos, grupos ou setores na mesma esfera. Após o regime militar,
até inicio da década de 90, esse conflito contava com uma gestão apoiada em equacionamento
técnico, considerando situações em que tecnicamente era viável se compor os distintos
interesses de maneira que a questão ambiental e as funções das APP’s fossem preservadas.
Porém, após a edição da primeira Medida Provisória e protocolo de Projeto de Lei na
Câmara dos Deputados, propondo alterações no Código Florestal, alterações essas, que
visavam reduzir restrições e exigências ambientais vigentes no Código, o embate tornou-se
intenso, acirrado, e a disputa política polarizada.
Num momento em que o país inseria-se no contexto de globalização da economia e o
capital financeiro se sobrepondo à política dos Estados Nacionais, com um conseqüentemente
processo de liberalização e desestatização, o qual foi incorporado pelo governo brasileiro,
fortalecendo o setor privado, fragilizando a ação governamental e as políticas públicas,
afetando também a gestão ambiental.
Em contrapartida, a pressão política ambientalista, organizada tanto interna quanto
externamente, deflagrou uma reversão desse processo.
A aplicação da Lei quanto às APP’s, que sempre operou numa tensão entre os
interesses privados e os atributos ambientais, tornou-se mais severa contra o interesse privado.
Atualmente observa-se a defesa intransigente do uso das APP’s como bem comum da
sociedade, e a prática governamental do equacionamento técnico para compor os diferentes
interesses encontra-se em questionamento.
O embate com os proprietários de terras parcialmente em APP esbarra na dificuldade
do uso das mesmas para o interesse econômico, legalmente autorizado. O poder público, neste
espectro da sociedade composta pela classe proprietária, está atuando de forma enérgica em
manter aquilo que estabelece a Lei. Os empreendimentos privados, quando necessitam da
utilização de áreas de preservação permanente, estão demandando um trâmite processual para
licenciar e obter autorização, o que exige tempo, justificativa técnica e medidas de
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compensação – mesmo assim, correndo o risco de chegar ao fim do processo de licenciamento
com o pleito indeferido.
Nesta disputa política, o ambientalismo demonstra sua consolidação na sociedade e
sustenta o uso ambientalmente sustentável das APP’s, com a preservação da flora, da fauna,
dos recursos hídricos e estabilidade geomorfológica.
Porém, os milhões de brasileiros em favelas assentados em APP’s são ignorados,
apesar da Agenda 21, seção I, capítulo 3 afirmar que o desenvolvimento sustentável passa
pela erradicação da miséria.
O poder público na sociedade moderna relega ao cidadão uma condição de
consumidor e significativa parcela da população, desprovida de propriedade, renda, bens,
sobrevive às margens do consumo, da lei e de um ambiente ecologicamente saudável, de um
Estado.
7.1

As Medidas Provisórias
Desde 26 de julho de 1996, o país vem sendo regido por Medidas Provisórias (MP’s)

em matéria relacionada ao Código Florestal. A primeira Medida Provisória editada foi a no
1.511/96, a qual tinha em seu cerne a redução das áreas de reserva florestal obrigatória na
região da Amazônia legal.
Durante este período de reedição de Medidas Provisórias, e consecutivos protocolos de
Projetos de Lei de conversação de Medidas Provisórias, constata-se, entre os anos de 1999 e
2000, uma disputa de posições políticas, que visam flexibilizar as restrições impostas pelo
Código Florestal de 1965.
Esta flexibilização implica na redução de área de reserva florestal da Amazônia legal e
de áreas de cerrado, permite supressão de vegetação em APP para atividades agropecuárias
entre outras. Ressalte-se que tais alterações não estão redigidas de forma objetiva, mas em
nuances, de forma a criar mecanismos no licenciamento ambiental que possibilitam o uso
econômico das APP’s, permitindo inclusive o garimpo.
Importante considerar, nesta análise, que as Medidas Provisórias foram reeditadas
várias vezes ao longo deste período e o que se nota, na leitura dessas MP’s, é que este anseio
do interesse econômico e privado ora avança, ora recua, conforme eram editadas as MP’s
sobre o Código Florestal.
Neste embate político, durante os anos de 1999, 2000 e início de 2001, prevaleceram a
flexibilização das restrições ambientais e o fortalecimento dos setores privados e econômicos;
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obviamente esta flexibilização era redigida de forma astuta, compatibilizando-se à
conservação ambiental, mediante o instrumento da compensação ambiental.
Esse processo de liberalização não atingiu as APP’s de nascentes, mangues e dunas,
prevalecendo o bem comum, em detrimento ao interesse econômico de caráter privado, como
também a pressão dos setores ambientalistas ao longo deste período reverteu à tônica
privatista.
A Medida Provisória no 2.166/67, a qual encontra-se em vigor desde agosto de 2001,
apresenta avanços importantes na matéria, como também resgata as questões ambientais e a
defesa das APP’s como bem comum da sociedade.
Dentre os avanços que merecem destaque nesta MP, há a definição das APP’s como
feições de relevo ou condição fisiográfica, ou seja, as APP’s possuem esta condição estando
ou não cobertas por vegetação nativa, maior clareza conceitual à legislação, o que não havia
anteriormente.
A referida Medida Provisória mantém as mesmas feições marginais aos corpos d’água,
topo de morro, encostas com declividade igual ou maior do que 45o, dunas, restingas,
mangues, enfim, reproduz os artigos 2o e 3o da Lei, inicialmente descritos nesta pesquisa, bem
como conserva a restrição para o uso e a autorização em APP, para utilidade pública ou
interesse social, além de definir o que é de utilidade pública e interesse social para efeito de
aplicação desta Lei.
Os incisos IV e V, respectivamente, da Medida Provisória em vigor, em seu Artigo 1o,
parágrafo 2o, definem utilidade pública e interesse social, como:
Utilidade pública:
a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária;
b) as obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos serviços
públicos de transporte, saneamento e energia; e
c) demais obras, planos, atividades ou projetos previstos em resolução
do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA;
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, conforme resolução 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.
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Conforme se pode observar na legislação em vigor, os milhões de brasileiros
moradores de favelas assentados em APP’s, não foram considerados, tratando-se de interesse
social apenas a integridade da vegetação nativa, o combate ao fogo, entendido como incêndio
florestal, o manejo florestal, entre outros, como também não é aventado como utilidade
pública estabelecer mecanismos de intervenção e ajustamento nas APP’s ocupadas por
habitações precárias.
Há anos o processo de discussão de alterações no Código Florestal ocorre com
embates políticos árduos e, apesar disso, as habitações precárias em APP’s, que abrigam
milhões de pessoas, parecem não existir.

7.2

O CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente
O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), vinculado ao Ministério do

Meio Ambiente, em 20 de março de 2002, realizou sua 53a reunião extraordinária, e na pauta
dessa reunião, entre outros, havia o processo no 020000.009057/2001-99, o qual dispõe sobre
limites e conceitos de APP’s em torno de reservatórios e o processo no 020000.009040/200131, o qual dispõe sobre limites e conceitos de APP’s em geral.
Ressalte-se que tal reunião extraordinária ocorreu durante os dias 20 e 21 na sede do
Ibama em Brasília e foi acompanhada in loco por esta pesquisa.
A referida reunião, contava com a apresentação de propostas de Resolução para o tema
APP, conforme anteriormente citado. As propostas de Resolução procediam da Câmara
Técnica temporária de atualização do Código Florestal e Assuntos Jurídicos.
Vale salientar que as impressões colhidas foram positivas no que tange a esse
conselho, transpassando, na ocasião, um salutar caráter democrático.
Os setores produtivos de expressão significativa na reunião eram o energético, a
agricultura e a pecuária, a silvicultura e o imobiliário, relacionado à construção civil e a
loteamentos.
A presença e representatividade das prefeituras municipais e secretarias estaduais de
meio ambiente também contavam com destaque, contribuindo nas discussões técnicas e
conceituais.
Com postura marcantemente preservacionista, observou-se os representantes do
Ministério Público de diferentes estados da federação, bem como as organizações não
governamentais.
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O Instituto de Pesquisa Tecnológicas de São Paulo (IPT) esteve presente nessa
reunião, assessorando tecnicamente conselheiros do CONAMA, integrantes do Ministério
Público.
Ao término da reunião, a Resolução no 302, a qual dispõe sobre os parâmetros,
definições e limites de áreas de preservação permanente de reservatórios artificiais e o regime
de uso do entorno, e a Resolução CONAMA no 303, que dispõe sobre parâmetros, definições
e limites de áreas de preservação permanente, estavam aprovadas.
O que se concluiu no acompanhamento das discussões e deliberações no CONAMA é
que a matéria ambiental, no Brasil, conta com maturidade. Tal observação refere-se ao fato de
que as questões conceituais de fundo sobre as APP’s foram preservadas, apesar de inúmeras
pressões econômicas. Apenas houve redução dos padrões anteriores para pequenos lagos
hidroelétricos, visto tratar-se de um momento de crise energética no País.
As resoluções citadas e aprovadas no CONAMA seguem nos anexos – A e B, e o que
se nota é que, mais uma vez, a temática ambiental ignorou os problemas sócio-ambientais
intrínsecos às APP’s nas cidades, em particular nas grandes cidades brasileiras. Os milhões de
moradores de favelas assentados nos mangues, beiras de rios, córregos, represas, topos de
morro e encostas foram ignorados durante as discussões e não constam nessas resoluções.

7.3

Câmara dos Deputados Federais
Pesquisa elaborada junto à Câmara dos Deputados, em outubro de 2002, constatou 13

Projetos de Lei (PL’s) diretamente voltados às áreas de preservação permanente, protocolados
entre 1996 e 2001. Os Projetos de Lei pesquisados foram atualizados até 2003, passando para
14 projetos, os quais seguem abaixo e dispõem da seguinte ordenação: ementa, explicação da
ementa e respectivo trâmite.
PL no 181/96:
Ementa: Dispõe sobre as áreas de preservação permanente que estão situadas ao redor
de represas hidrelétricas. Explicação da ementa: estabelece que a largura variável a ser
determinada levará em conta as condições de solo, topografia e vegetação natural
remanescente (apensado ao PL 3.010/97).
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PL no 3.010/97:
Ementa: Dispõe sobre as áreas de preservação permanente que estão situadas ao redor
de represas hidrelétricas. Explicação da ementa: a largura variável a ser determinada levará
em conta condições de solo, topografia e vegetação natural remanescente. PL em trâmite,
aguardando deliberação de recurso.
PL no 4.381/98:
Ementa: Altera o Artigo 2º da Lei no 4.771/65, transformando os manguezais em
APP’s. Explicação da ementa: permite a atividade de captura de moluscos e crustáceos. PL
arquivado.
PL no 466/99:
Ementa: Estabelece prazo de dez anos e as condições para a recomposição das áreas de
preservação permanente. É auto-explicativa e conta com parecer favorável. PL em trâmite
encontra-se no prazo para apresentação de recurso.
PL no 558/99:
Ementa: Altera o Artigo 3º da Lei no 4.771/65. Explicação da ementa: Lei Municipal
que estabelecerá as condições de supressão de uso da vegetação de preservação permanente,
no caso de cursos d’água com menos de 3 m de largura, localizado em área urbana. PL
arquivado.
PL no 775/99:
Ementa: Altera o Artigo 3º da Lei no 4.771/65. Explicação da ementa: exige Lei
Municipal como condição para a supressão e uso da vegetação de preservação permanente nas
áreas urbanas, no caso de curso d’água com menos de 2 m de largura. PL em trâmite, com
parecer favorável e aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias (CDCMM).
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PL no 879/99:
Ementa: Altera o Parágrafo Único do Artigo 2º da Lei no 4.771/65. Explicação da
ementa: exclui a obrigatoriedade de se respeitar os princípios e limites estabelecidos, tendo
em vista a supressão de vegetação natural situadas em áreas urbanas e regiões metropolitanas.
PL em trâmite com parecer contrário aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior (CDUI).
PL no 1.972/99:
Ementa: Altera a Lei no 4.771/65 dispondo sobre as áreas de preservação permanentes
em áreas urbanas. Explicação da ementa: estabelece que os limites para as faixas de
preservação permanente ao longo das margens dos cursos d’água serão fixados por Lei
Municipal, conforme normas específicas do CONAMA. Proposições apensadas: PL no
2.838/00, PL no 2995/00, PL no 4.893/01 e PL no 5.927/01. PL em trâmite com parecer
contrário do relator ao PL no 2.995/00 e PL no 2.838/00 da Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior (CDUI).
PL no 2.838/00:
Ementa: Nova redação para o Parágrafo Único do Artigo 2º da Lei no 4.771/65.
Explicação da ementa: estabelece que as áreas de preservação permanente em áreas urbanas
observarão o disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo. PL em trâmite
apenso ao PL no 1.972/99.
PL no 2.995/00:
Ementa: Nova redação ao Parágrafo Único do Artigo 2º da Lei no 4.771/65,
suprimindo o trecho do texto “[...] respeitados os princípios e limites a que se refere este
artigo”. PL em trâmite, apenso ao PL no 1.972/99.

63
PL no 4.650/01:
Ementa: Altera Lei no 4.771/65. Explicação da ementa: proíbe a prática da atividade
agropecuária em faixa de 500 m ao redor de reservatório público de água ou geração de
energia elétrica. PL em trâmite nas comissões.
PL no 4.893/01:
Ementa: Altera a Lei no 4.771/65. Explicação da ementa: estipula faixa de área de
preservação permanente de vegetação ao redor de lagoas, lagos e reservatórios d’água naturais
ou artificiais. PL em trâmite, apenso ao PL no 1.972/99.
PL no 5.927/01:
Ementa: Nova data para a vigência de dispositivos da Lei no 4.771/65. Explicação da
ementa: estabelece nova data para vigência de aplicação dos dispositivos do Código Florestal,
no tocante às áreas de preservação permanente de florestas nos clubes de lazer e recreação,
ranchos, chácaras, pesqueiros e congêneres. PL em tramitação no plenário.
PL no 1.364/03:
Ementa: Obriga o proprietário a delimitar a APP e recompor a vegetação nativa. É
auto explicativo e o projeto foi apenso ao PL 466 / 99.
Os projetos em tela contam com uma dominância, a qual refere-se a repassar, de uma
maneira ou de outra, autonomia para o poder público municipal, licenciar o uso e a supressão
de vegetação nativa em APP nas zonas urbanas, como também, definir e estabelecer os
respectivos limites, baseados nos planos diretores. Tal dominância pode ser observada no
Tabela 5
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14 - P.L’s

Total/ tipo de APP

100,00 %

2 - P.L’s

Recomposição em APP

14,29 %

1 - P.L

Recreação em APP

7,14 %

1 - P.L

Extrativismo em mangue

7,14 %

4 - P.L’s

Represas e reservatórios

28,57 %

6 - P.L’s

Municipalização em APP

42,86 %

Tabela 5 - Dados quantitativos sobre os Projetos de
Leis
Fonte: Câmara dos Deputados

Dentre os Projetos de Lei pesquisados, vale ressaltar que nenhum aborda a situação
das habitações precárias, como favelas, assentadas em APP.
7.4

O Município
O Artigo 30o da Constituição Federal Brasileira, em seu inciso I, define competência para

o município legislar sobre meio ambiente em questões de interesse local.
O Código Florestal, a partir das alterações estabelecidas pela lei no 7.803 de julho de
1989, estabelece competência para o município fiscalizar as áreas de preservação permanente
junto ao perímetro urbano, definindo para a União atuação suplementar nesta matéria. As
últimas alterações na legislação mantêm tal prerrogativa, conforme se observa no Artigo 22,
parágrafo único do Código:
Art. 22 - A União, diretamente, através do órgão executivo específico,
ou em convênio com os Estados e Municípios, fiscalizará a aplicação
das normas deste Código, podendo, para tanto, criar os serviços
indispensáveis.
§ único - Nas áreas urbanas, a que se refere o parágrafo único do art.
2º desta Lei, a fiscalização é da competência dos municípios, atuando
a União supletivamente.

Há mais de uma década, mecanismos legais remetem à municipalidade a fiscalização
sobre as APP’s em zona urbana. Apesar da definição legal, não é freqüente a ação
fiscalizatória por parte do poder público municipal para o cumprimento da legislação,
tratando-se das APP’s.
Com freqüência, o que é observada é a legislação municipal reduzindo as exigências
que estabelecem o Código Florestal quanto às APP’s. Foram pesquisadas leis de sete
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municípios, Bragança Paulista, Diadema, Guarulhos, Poá, São Paulo, São Sebastião e Taboão
da Serra, todos inseridos no estado de São Paulo. Dentre a legislação dos municípios
pesquisados, 57,14% apresentam APP’s inferiores ao definido pela legislação Federal.
Considere-se que as APP’s não tratam de variáveis locais, pois a rede hidrográfica, os
manguezais, as dunas, as cadeias de montanhas e topo de morros, bem como as demais
feições definidas como APP’s, não dispõem de territorialidade igual às divisões políticas e
administrativas municipais. Tais municípios, com legislação que têm APP’s inferiores ao que
estabelecem o Código Florestal, estão em desconformidade com a Constituição Brasileira.
Quanto aos assentamentos de favelas em APP, nem mesmo cadastro atualizado da
situação existe na maioria dos municípios. As políticas públicas voltadas para intervenção em
habitações precárias apresentam poucas cidades com ações significativas, em face da
magnitude crescente dos assentamentos tipo favela. Ações visando integrar as funções
exercidas pelas APP’s e os aspectos de requalificação habitacional e urbanística não são
práticas públicas até o momento adotadas.
Em relação ao licenciamento das APP’s ser de competência da instância municipal,
conforme é observado na maioria dos projetos protocolados na Câmara dos Deputados, esses
projetos não visam questões pontuais de intervenção em APP para implantação de obras de
infra-estrutura, importantes para o bem estar da coletividade, como redes coletoras de esgoto,
entre outras de baixo impacto ambiental. Obras essas que, devido ao trâmite de licenciamento
moroso e burocrático, têm seu andamento prejudicado – caso o município contasse com seu
próprio mecanismo para licenciamento local e autônomo, tais demandas contariam com maior
eficiência e agilidade.
Porém, esses Projetos de Lei são resultantes, majoritariamente pelo interesse
econômico, na figura de proprietários de terras, empreendedores e incorporadores
imobiliários, que vêem na municipalidade maior facilidade em exercer influência.
7.4.1 Legislação municipal comentada
No município de Guarulhos, o Artigo 3º da Lei Municipal Nº 3.992, de dezembro de
1991, considera de preservação permanente a vegetação arbórea, destacando dois aspectos:
define que devem ser preservados bosques ou florestas heterogêneas que formem manchas
contínuas superiores a 10.000,00 m² e que se localizem numa faixa de 20,00 m de largura,
medida em projeção horizontal, de ambas as margens de lagos ou reservatórios.
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Comentário: O item 3 da lei acima descrita tem uma definição de metragem marginal a
um corpo d’água inferior ao que determina o Código Florestal. Enquanto a lei municipal
define 20,00 m de faixa marginal a lagos e reservatórios, a legislação federal instrui 30,00 m
de largura.
A Prefeitura da Estância Turística de Poá conta com a Lei Nº 1.554/79, a qual
estabelece normas para ordenar e disciplinar a ocupação do território. O Artigo 28 da referida
lei municipal define como áreas de interesse público as que possuem fontes de águas
minerais, vegetação densa, rios e suas faixas marginais com cinco metros de largura,
nascentes num raio de trinta metros com centro no ponto de afloramento, áreas arborizadas,
bosques ou florestas nativas e outras.
Comentário: Esta legislação municipal é de 1979, ou seja, posterior ao Código
Florestal, e, apesar de vários autores afirmarem que constitucionalmente o município não
dispõe de poder para alterar o Código Florestal de forma mais permissiva, esta o faz. Ela
define o recuo em 30,00 m ao redor de nascente, enquanto que no Código Florestal tal recuo é
definido em 50,00 m. Em tal impasse, o usuário, o contribuinte, o proprietário de um terreno
urbano em Poá fica numa condição fragilizada.
O município, ao tratar do uso e ocupação de seu território, fere o Código Florestal
quando reduz a metragem do raio de preservação para um afloramento d’água (nascente).
Porém, é uma legislação que está em vigor e responde pelos critérios para análise e aprovação
de edificações, loteamentos, equipamentos e infra-estrutura urbana no município.
O município de São Sebastião, no litoral norte do Estado de São Paulo, dispõe de uma
legislação com interface ao tema em estudo. O instrumento legal é a Lei Nº 848/92, que em
seu Capítulo VII trata do controle da degradação da natureza. A legislação municipal
submete-se aos limites estabelecidos pelo Código Florestal em sua íntegra.
Comentário: A observação que merece maior atenção é a avaliação in loco, pois, ao
realizar um rápido trabalho de campo junto à área urbana do município de São Sebastião notase, com certa facilidade, que a legislação em estudo, em específico ao que trata das áreas de
preservação permanente, não está sendo cumprida rigorosamente. Quantas residências de
lazer de alto padrão encontram-se edificadas em faixas marginais a cursos d’água...
É de suma importância notar alguns loteamentos ou condomínios de luxo na região
litorânea de São Sebastião para confirmar uma observação empírica: a legislação não é
respeitada!
No município de Diadema, na grande São Paulo, a Lei Complementar Nº 25, de
janeiro de 1994, institui o Plano Diretor do município e em seu Artigo 16º do Capítulo do
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Meio Ambiente estabelece como não edificável uma faixa de 6,00 m de ambas as margens de
um curso d’água canalizado em galeria. Esta área deve ser coberta por vegetação compatível
com sua destinação. Além disso, a remoção das ocupações sobre cursos d’água e sobre faixas
de manutenção ao longo de suas margens é obrigatória.
Comentário: Apesar do escopo técnico nortear os trabalhos em tela, a abordagem
sobre o viés legal é inevitável. Na legislação de Diadema, observa-se o respeito à legislação
federal e estadual e o que enriquece as discussões é uma abordagem técnica interessante
quando a Lei estabelece recuo de 6,00 m mesmo em trechos canalizados de cursos d’ água.
O município de Bragança Paulista dispõe da Lei Complementar Nº 22, de outubro de
1991, que aprova o Plano Diretor de Bragança, estabelecendo a faixa non aedificandi mínima
de 30,00 m em ambos os lados de córregos e ribeirões; 50,00 m ao redor de lagos, lagoas,
nascentes, olhos d’água, reservatórios naturais ou artificiais, sendo que matas nativas ou em
estado de regeneração existentes nessas faixas devem ser preservadas. O Artigo 137, Capítulo
X do meio ambiente, Seção I, estabelece, quanto às áreas de proteção, os elementos de
preservação do referido Plano Diretor, considerando de preservação permanente, entre outros,
as florestas, as matas e demais formas de vegetação natural situadas ao longo de rios ou
cursos d’água em faixas non aedificandi fixadas para os mananciais, ao redor de lagoas, lagos
ou reservatórios. Estabelece também que todos os córregos e ribeirões existentes dentro da
área urbana ou de expansão urbana terão largura mínima de 2,00 m em ambos os lados.
Comentário: Constata-se, na legislação acima, faixas de recuo e preservação tanto para
nascentes, como córregos e reservatório, dispondo de menor restrição ao que estabelece o
Código Florestal. O que na Constituição Brasileira, não é permitido.
Em Taboão da Serra há a Lei Nº 1.098/95, que dispõe sobre o Código de Edificações
e concede outras providências. Na Seção C desta Lei, particularidade quanto à construção
junto a cursos d’água, pode-se observar, no Artigo 17º, que se proíbe a construção ou
edificação dentro da faixa marginal de largura de 15,00 m em ambos os lados dos córregos
Pirajussara ou Poá; dentro da faixa marginal de largura de 10,00 m em ambos os lados dos
córregos Joaquim Cachoeira e das Olarias. Para os demais córregos, o recuo será de 3,00 m.
Além disso, estabelece o alteamento de 1,00 m de todo o piso do pavimento mais baixo na
execução de qualquer edificação em lotes lindeiros ou próximos a córregos.
Comentário: A legislação municipal de Taboão da Serra também apresenta
inconstitucionalidade quanto às faixas marginais aos córregos. Vale destacar que se soma à
Lei Municipal exigir menor restrição junto às margens dos corpos d’água, o alteamento do
piso original marginal aos cursos d’água, o que contribui para inundações à jusante, por vezes
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em outros municípios. Como exemplo, temos o córrego Pirajussara, o qual periodicamente
cria enormes transtornos na cidade de São Paulo, além dos custos de remediação e prejuízos
com o impacto das inundações. Tal variável justifica tecnicamente o impedimento legal ao
município de legislar sobre uma matéria que afeta uma rede hidrográfica e não um território
municipal.
O município de São Paulo conta com a Lei Nº 10.365 de 1987, que disciplina o corte
e a poda da vegetação de porte arbóreo existente no município e dá outras providências. Esta
Lei considera a vegetação de porte arbóreo como de preservação permanente quando em
mancha contínua superior a 10.000,00 m², em regiões carentes de áreas verdes, localizada em
faixa de 20,00 m de largura a partir de ambas as margens de qualquer curso d’água, lagos ou
reservatórios, independentemente de suas dimensões, e num raio de 20,00 m a partir de minas,
nascentes ou olhos d’água, seja qual for a situação topográfica.
Comentário: Inicialmente a legislação de São Paulo respeita o Código Florestal
integralmente em relação às APP’s. Porém, o mesmo artigo também permite 20,00 m de
preservação permanente para margens de cursos d’água e entorno de nascentes,
desrespeitando a Lei Federal – ambigüidade observada em diferentes diplomas legais de
vários municípios no Estado de São Paulo.
7.5

O Ministério Público
No Estado de São Paulo, o Ministério Público atua vigorosamente na salvaguarda das

APP’s, como bens comuns da sociedade.
A Constituição de 1988, a aprovação da Lei no 9.605, relativa a Crimes Ambientais, e
o surgimento da Ação Civil Pública fortaleceram o Poder Judiciário na defesa dos interesses
difusos da sociedade.
Os direitos difusos e a ação cível popular tornam-se instrumentos de força
Institucional exercida pela sociedade, através do Ministério Público, por meio das
Promotorias de Justiça especializadas.
Processos no Poder Judiciário, atualmente, apresentam como nexo causal a
sustentabilidade dos recursos naturais para as gerações futuras e a biodiversidade.
Esta pesquisa buscou conhecer a postura do Ministério Público do Estado de São
Paulo em relação às APP’s, através das medidas tomadas por Promotores de Justiça, de Meio
Ambiente nas Comarcas de Barueri, São Bernardo do Campo e Santos.
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A Dra. Fernandes, Promotora de Santos, nº 3 Congresso Internacional de Direito
Ambiental, expôs que o licenciamento ambiental em área de preservação permanente é
irregular e que as autorizações em APP’s são sempre ilícitas, sujeitas à sanção prevista na Lei
no 8.429/92 (improbidade administrativa) e na Lei no 9.605/98 (crime ambiental). A
Promotoria de Barueri promoveu, na década de 90, ação civil pública contra a Fazenda
Pública do Estado e empreendedores imobiliários da região do Alphaville, município de
Barueri. O fator determinante tratava-se da manifestação favorável da Consultoria Jurídica da
Secretaria Estadual do Meio Ambiente de São Paulo ao recuo de 15 m em faixa marginal de
córrego, em gleba a ser loteada.
A Promotoria de Justiça de Meio Ambiente da comarca de Barueri em 1999 na Ação
Civil nº. 1878 escreve:
Atualmente há riscos de danos ambientais graves decorrentes do fato
da Secretaria de Estado de Meio Ambiente ter adotado parecer que
conclui pela inaplicabilidade do Código Florestal, nas regiões urbanas,
permitindo, pois, sem qualquer licenciamento a intervenção dentro da
faixa mínima de 30 m [...]

Cita ainda que:
[...] não há faixa de preservação permanente inferior aos limites
estabelecidos pelo Código Florestal. (Promotoria).

A questão apontada como pano de fundo da controvérsia entre a Promotoria e a
Consultoria Jurídica da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SMA) relaciona-se ao
parágrafo único do artigo 2o do Código Florestal. Esse parágrafo remete à necessidade de se
observar o plano diretor, ou demais leis específicas do município, quando se avalia uma área
urbana, e não exclui o limite mínimo estabelecido pelo Código Florestal em relação às APP’s.
Textualmente o Parágrafo único do Artigo 2º do Código Florestal dispõe:
No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões
metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território
abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e
leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere
este artigo.

Tal parágrafo é claro ao expressar que devem ser respeitados os princípios e limites
estabelecidos pelo Código Florestal, ou seja, o município está impedido legalmente de dispor
de parâmetros inferiores ao que estabelece o Código Florestal.
A tese sustentada pela Promotoria é a de que a Constituição Brasileira, ao tratar de
meio ambiente, define que os Estados, o Distrito Federal e a União possuem poder
concorrente e os municípios possuem poder suplementar na matéria. Portanto, o poder público
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municipal não tem competência constitucional para legislar, no que se refere ao Código
Florestal ou qualquer legislação ambiental, no sentido de tornar tais leis ambientais mais
permissíveis do que os Estados, o Distrito Federal e a União estabeleceram. O autor aponta o
uso indevido da Lei no 6.766/79 pela Consultoria Jurídica da Secretaria de Meio Ambiente, a
qual dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências. Seu Capítulo II,
Art. 4º, Inciso III, ao definir quesitos urbanísticos para loteamentos, entre outros, estabelece:
Ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio
público das rodovias, ferrovias e dutos, será obrigatória a reserva de
uma non aedificandi de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo
maiores exigências.

O Ministério Público conclui sua tese denunciando que a Secretaria de Meio Ambiente
de São Paulo tomou uma conduta distinta em face ao que estabelece o Código Florestal.
Assim, reproduz nas demais regiões do Estado o padrão de urbanização da cidade de São
Paulo, o que, em seu julgamento, é inaceitável.
O jornal Diário do Grande ABC, no caderno Sete Cidades, em 12 de dezembro de
2001, publica:
O descumprimento do item do Código Florestal que estabelece uma
distância mínima de 30 m para construções próximas a córregos gerou
uma ação da Promotoria de Meio Ambiente de São Bernardo contra
um empreendimento construído fora de área de manancial na cidade.
Há quatro meses, a promotoria conseguiu a liminar que exige o
embargo da construção do condomínio residencial Terra Verde, na rua
Laranjeiras, no bairro Demarchi. A promotoria move ainda uma ação
contra a Prefeitura do município, o Ibama e a Secretaria Estadual do
Meio Ambiente por terem concedido a licença de construção para a
Construtora Mitto - também ré da ação. Pelo menos metade dos 78
apartamentos do edifício já foram vendidos. Os compradores, porém,
estão sem orientação sobre o que irá acontecer com o condomínio.
Caso o prédio não seja concluído, eles irão exigir a devolução do
financiamento feito pela Caixa Econômica Federal. ‘Independente do
embargo, continuamos a pagar. Não sabemos como está o processo e
esperamos uma posição da construtora. Quem está sofrendo com isso
são os compradores’, disse a professora Márcia Faustina de Sant’Ana.
A promotora do Meio Ambiente de São Bernardo, Rosângela
Staurenghi, afirmou que teve acesso ao caso em julho passado por
meio de denúncia de desmatamento. Com a ação, conseguiu liminar
apenas um mês depois. ‘Fizemos a medição da área e constatamos que
o edifício foi erguido a menos de 15 m de distância do córrego
Capuava. O Código Florestal é claro quando afirma que as
construções desse porte devem ser feitas a 30 m de distância, no
mínimo. Se a lei existe, tem de ser aplicada’, afirmou. Segundo ela, as
licenças de construção ignoraram o código e se basearam apenas na lei
municipal que permite construções em área urbana a uma distância
mínima de 15 m. Mesmo assim, a construtora não respeitou o limite.
De acordo com medição que foi feito na área, o edifício está 12 m
distante do córrego (sic) e, no projeto, a construtora quer ainda fazer
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um estacionamento no local. Isto é um erro porque a rua laranjeiras
sofre com enchentes e quase não tem área verde. Se não fosse uma
área problemática e fragilizada pela de preservação, talvez se poderia
pensar em concessões’, disse. A promotora afirmou que o resultado da
ação deverá ser conhecido em breve. ‘Pedimos a recuperação total da
área. Sei que existem prédios construídos no local em situações
semelhantes, mas não se pode fechar os olhos por causa de erros do
passado’, afirmou. O gerente administrativo da Mitto construções,
José Antônio Marcassa, afirmou que a ação foi movida próxima ao
término das construções. ‘O condomínio deveria ser entregue em
fevereiro, mas o embargo impediu sua continuidade. O que não dá
para entender é que a planta foi aprovada pelo Ibama, Secretaria do
Meio Ambiente e Prefeitura. Agora, o caso está na justiça’, disse.
(MACCHI, A. 2001, p.5).

Foto 20 - Recuo entre o curso d’água e o edifício
Fonte: Vistoria in loco (2002)
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Foto 21 - Vista geral do edifício embargado – São Bernardo
do Campo
Fonte: Vistoria in loco (2002)

Conforme se pode notar, há, por parte do Ministério Público, o endurecimento na
fiscalização da aplicação da lei naquilo que concerne às APP’s, no estado de São Paulo;
existem ações contra agentes públicos em decorrência da emissão de autorização do uso de
áreas de preservação permanente nas Comarcas de Campos do Jordão, Valinhos, Cotia,
Osasco, São Bernardo do Campo, entre outras.
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A ÓTICA TÉCNICO-CIENTÍFICA
No tocante às investigações desta pesquisa, houve a preocupação de se conhecer a

opinião de profissionais que atuam nas ciências da Terra.
Os técnicos entrevistados são de excelência técnica, atuam em áreas afins ao tema
pesquisado. São agrônomos, biólogos, engenheiros florestais, engenheiros civis, geógrafos e
geólogos.
Entrevistas foram realizadas entre os anos de 2001 e 2002. Foi aplicado um
questionário padrão, o qual se encontra em anexo, como todas as entrevistas, somando treze
questionários respondidos. Há segmentos da universidade, do setor público (técnicos do
SISNAMA – Sistema Nacional de Meio Ambiente), de instância estadual DEPRN, peritos do
Ministério Público, entidade civil e setor privado.
O questionário utilizado compõe-se de seis perguntas, das quais as de número 2, 3 e 4
merecem destaque especial, pelo conteúdo.
A pergunta 2 questiona se a APP de ambiente urbano deve receber o mesmo
tratamento dado para a APP de zona rural.
13 - respostas

100,00%

07 -Não

53,85%

04 - Sim

30,77%

02- Condições 15,38%
Conforme observado na tabela acima, 53,85% dos entrevistados endentem que APP
em área urbana deve ter tratamento diferenciado; 15,38% dos entrevistados condicionam
diferenciação para a zona urbana quando se trata de atividade de recreação, lazer, área verde,
como

também caso haja necessidade do ajustamento da APP degradada e altamente

antropizada. 30,77% dos entrevistados não diferenciaram zona urbana de zona rural, no que
diz respeito a APP’s.
A pergunta 3, questiona se a APP no ambiente urbano pode (ou deve) ter concessão ou
autorização. 61,55% dos entrevistados condicionam o uso e a ocupação da APP, vinculando
as seguintes questões centrais:
• manutenção das funções da APP;
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• uso para área verde;
• APP altamente antropizada.
A quarta pergunta: em quais circunstâncias você acha que pode ser autorizado o uso e
a ocupação da APP na zona urbana?
As respostas não contaram com uma posição predominante e distribuíram-se da
seguinte maneira:

•

38,46% dos entrevistados responderam que autorização e uso de APP deve
restringir-se às áreas já ocupadas com alto grau de antropização;

•

38,46% condicionaram o uso, ocupação e autorização em APP ao interesse social
e finalidades comuns;

•

7,69% somente para áreas verdes;

•

7,69% a cargo e competência da autoridade florestal;

•

7,69% condicionam a ausência de risco de vida humana e respeito às variáveis
ambientais.

A opinião majoritária dos entrevistados, apreendida nesta pesquisa, aponta para as
seguintes questões:

•

O tratamento das APP’s deve ser diferenciado para os ambientes urbano e
rural;

•

APP no ambiente urbano pode contar com uso e ocupação para fins de lazer,
recreação e área verde;

•

o uso e a autorização em APP na zona urbana deve estar restrito para áreas
com alto grau de degradação antrópica;

•

uso e autorização em APP deve estar condicionado ao interesse social.
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GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS APP’s NAS CIDADES
Entre os objetivos da pesquisa em tela, a busca do aperfeiçoamento da legislação,

quanto às APP’s em zona urbana, o apontamento de critérios técnicos à gestão e planejamento
das APP’s nas cidades, os mesmos estão apreendidos neste capítulo.
Foram vistos os conceitos, nesta pesquisa, tais como: natureza, compreendendo o
Homem; passivo ambiental, inserindo-se os assentamentos habitacionais precários em APP’s;
compensação ambiental, compreendendo a recuperação sócio-ambiental das APP’s com
moradias precárias, nas cidades. Observou-se também os estudos de caso, como também o
universo de moradores de favelas, que ultrapassam os 4.000.000 no país, e o fato dos
entrevistados, majoritariamente, entenderem necessário o ajustamento em APP’s altamente
antropizadas.
Considerando, ainda, que há um debate nacional sobre o tema, esta pesquisa apresenta
uma proposta de diretrizes ao planejamento e gestão das APP’s nas cidades, contribuindo sob
a ótica da justiça social e da sustentabilidade ambiental.
Inicialmente, um critério básico para análise é o aspecto regional, delimitado pela rede
hidrográfica, tanto a microbacia, como a bacia hidrográfica em seu conjunto. Devendo-se
também observar as variáveis hidrológicas, geológico-geotécnicas, climáticas, pedológicas, de
biodiversidade, o grau de antropização e as condições sócio-econômicas, da bacia
hidrográfica.
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Figura 5 - Modelo de bacia hidrográfica
Fonte: Bigarella & Suguio, 1990, p.19.

Questões básicas como o fato de determinada área em APP encontrar-se na cabeceira
ou na foz da drenagem, possibilitam análise e intervenções ambientais mais eficientes. Outro
critério é pesquisar e elaborar um histórico dos eventos de instabilidade do meio físico,
inundações, impactos aos moradores. O mapeamento do uso e ocupação do solo na bacia
também permite tomada de decisão, favorecendo intervenções in loco, apropriadas para uma
gestão territorial que garanta ganhos efetivos nas condições ambientais e o conseqüente
incremento na qualidade de vida.
Destacamos o Estatuto da Cidade, a Lei Nº 10.257, de julho de 2001, à luz da pesquisa
APP e habitação, cujos pontos de interesse são:
• O Capítulo I, inciso XIV, que estabelece a regularização fundiária e a urbanização
de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante normas especiais de
urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, considerando a situação
socioeconômica da população e as normas ambientais.
• O Artigo 25º, Inciso VII – confere ao município o direito e o poder para criar áreas
de interesse ambiental;
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• O Artigo 4º, Inciso III – apresenta a necessidade de se executar o planejamento
municipal e, na letra “c”, especifica critérios de zoneamento ambiental. Também
este artigo estabelece a necessidade de planejamento regional metropolitano – tudo
com vistas ao ordenamento territorial.
Ainda no capítulo dos instrumentos de política urbana, o Estatuto da Cidade prevê o
estudo de impacto ambiental e um estudo prévio de impacto de vizinhança.
Também, reiterando, o Artigo 22 do Código Florestal observamos:
Art. 22 - A União, diretamente, através do órgão executivo específico,
ou em convênio com os Estados e Municípios, fiscalizará a aplicação
das normas deste Código, podendo, para tanto, criar os serviços
indispensáveis.
§ único - Nas áreas urbanas, a que se refere o parágrafo único do art.
2o desta Lei, a fiscalização é da competência dos municípios, atuando
a União supletivamente.

Em vista do que estabelecem as leis federais acima, a realização de um diagnóstico em
escala municipal é exigência legal, tratando-se de um dado técnico básico. Apesar dessa
imposição legal, observa-se é uma pressão forte para os municípios tornarem-se os agentes
competentes para atuar sobre as APP’s nas cidades, sem que antes tenham cumprido as
exigências que lhes são conferidas. Assim, propõe-se a elaboração de um diagnóstico em
âmbito do município, sendo elementos desse diagnóstico:
 digitalização de cartas oficiais, escala 1: 5.000;
 digitalização da rede hidrográfica;
 digitalização da altimetria;
 digitalização das faixas e áreas de APP’s;
 mapeamento do uso e ocupação do solo junto às APP’s;
 sobreposição em bases cartográficas de geologia, pedologia e geomorofologia;
 registro, em GPS, dos limites entre distintos usos do solo;
 pesquisa histórica e registro de eventos de escorregamento, enchentes e
inundações;
 cadastro dos moradores de favela em APP;
 cadastro dos loteamentos clandestinos e irregulares em APP;
 relatórios quantitativos e qualitativos dos elementos;
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 relatório fotográfico;
 anotação de responsabilidade técnica.
O interesse de que os municípios venham a assumir a competência pela gestão das
APP’s, em certa medida, é positivo tecnicamente, mediante a articulação entre os demais
municípios que constituem a bacia hidrográfica pertinente, se pautados sobre um
planejamento regionalizado e em políticas públicas definidas voltadas à sustentabilidade das
cidades.

9.1

Proposta de Gestão das APP’s nas Cidades

1º - Recomenda-se que os municípios inseridos nas Regiões Metropolitanas brasileiras em
conjunto com os governos estaduais elaborem um diagnóstico sócio-ambiental, mapeando as
áreas de preservação permanente e, respectivamente, a situação do uso e da ocupação do solo
nessas áreas.
obs: as áreas de preservação permanente (app’s) citadas referem-se ao Código
Florestal, lei federal 4.771/65, suas alterações pela lei federal 7.803/89, bem como, o
que estabelece a resolução CONAMA 303/02
2º - Os assentamentos habitacionais existentes nessas app’s
habitacionais e os moradores envolvidos cadastrados.

devem ter suas unidades

obs: este cadastro de unidades habitacionais e respectivos moradores, para efeito de
gerenciamento deve ser georeferenciado.
3º - Entenda-se como assentamento habitacional, qualquer tipo de unidade habitacional,
mesmo tratando-se de uma única unidade em condição precária ou subnormal que ofereça
abrigo.
4º - As áreas de risco sujeitas a problemas geológico-geotécnicos, suscetíveis a
escorregamentos, bem como as áreas sujeitas a enchentes e inundações, são objetos deste
diagnóstico, portanto as mesmas devem ser mapeadas. As habitações georeferenciadas e os
moradores expostos a estes eventos cadastrados.
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5º - Assentamentos habitacionais que, devido a características específicas, necessitem de
remoção, terão está intervenção, precedido da inclusão em programa habitacional das famílias
envolvidas.
obs: as características específicas que justificam remoção são:
I)
II)
III)

Ocorrência de grave risco humano ou ambiental cuja reversão
seja inviável, em termos técnicos ou econômico-financeiros;
ocupações de fundo de vale, cujas condições geotécnicas e
topográficas inviabilizem a implantação de rede de saneamento
básico;
áreas com assentamentos rarefeitos, de ocupações ainda não
consolidadas, passíveis de recuperação ambiental.

6º - Propõe-se que a autoridade municipal, insira ao diagnóstico sócio-ambiental em tela,
avaliações sociais, econômicas, de saúde pública, dentre outras variáveis consideradas
relevantes.
7º - Os órgãos públicos estaduais competentes nas áreas de meio ambiente, habitação,
controle e monitoramento de áreas de risco podem fornecer aos municípios envolvidos
suporte técnico e logístico para a realização do diagnóstico sócio-ambiental em questão,
atuando os órgãos federais correlatos em apoio.
8º - Recomenda-se que os diagnósticos municipais sejam remetidos ao Comitê de Bacia
Hidrográfica regional ou órgão gestor metropolitano quando houver.
obs: o município poderá encaminhar, conjuntamente com o diagnóstico em
epígrafe, propostas e demandas referentes aos impactos e danos diagnosticados
ao Comitê regional de Bacia Hidrográfica ou órgão gestor metropolitano.
9º - O Comitê de Bacia ou órgão gestor metropolitano, deverá avaliar as app’s diagnosticadas
pelos municípios, elaborando um Plano de Gestão e Ajustamento Ambiental que atenda a
recuperação e reabilitação dos impactos negativos identificados, definindo ações e programas
de controle e monitoramento sócio-ambiental, com respectivo cronograma físico financeiro de
curto, médio e longo prazo.
10º - O Comitê de Bacia ou órgão gestor metropolitano, encaminhará o Plano de Gestão e
Ajustamento Ambiental das App’s ao órgão federal competente para licenciamento e
regularização das intervenções nessas app’s.
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A proposta de gestão exposta busca fomentar planos de recuperação sócio-ambientais
que atendam aos problemas apontados no diagnóstico, em várias esferas e instâncias do Poder
Público e da sociedade civil.
À medida que o Plano de Gestão e Ajustamento Ambiental das APP’s elaborado pelo
Comitê de Bacia Hidrográfica ou órgão gestor metropolitano for analisado e aprovado, pela
instância federal competente, particularidades quanto às dimensões das APP’s, compensação
ambiental, reabilitação e estabilização do ambiente deverão ser legalmente licenciados, como
também, as respectivas medidas de execução dos projetos de recuperação sócio-ambientais.
Isso facilitará aos municípios dispor de autonomia para o licenciamento de APP’s, em
situações apontadas no diagnóstico, considerando a manifestação do Comitê de Bacia
Hidrográfica Regional e do órgão gestor metropolitano, quando houver.
Vale salientar que as Regiões Metropolitanas foram as elegidas nesta proposta, visto
às estimativas apontarem que 80% dos moradores de favela no país concentram-se nessas
regiões.
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CONCLUSÃO
A pesquisa desenvolvida tratou de um tema complexo: as APP’s definidas no Código

Florestal e a aplicação desse Código nas cidades. Nesta temática, há uma situação de conflito
entre diferentes setores da sociedade; observam-se problemas legais de diversas ordens, como
a aplicação de leis inconstitucionais utilizadas há décadas de forma irregular. Constatou-se
também a ausência de um ordenamento e articulação comuns entre as distintas instâncias e
esferas do poder público.
O cotidiano da vida urbana brasileira, e em maior proporção as regiões metropolitanas
do país, retratam os problemas da falta de gestão das APP´s nas cidades. Os impactos sócioambientais envolvidos são graves, como as enchentes e os prejuízos decorrentes que causam
danos de ordem material, financeira e social, os escorregamentos – com mortes anunciadas e
previsíveis a cada ano –, a perda da diversidade biológica e a descaracterização das funções
exercidas pelas APP’s. Soma-se a esses impactos o comprometimento da qualidade e da
quantidade da água, o que vem causando transtornos para o abastecimento público em regiões
importantes do país. Essa gama de danos e prejuízos vinculados direta e indiretamente à
degradação das APP’s está sendo reproduzida nas cidades de médio porte do Brasil, vista a
inexistência de uma gestão pública que atenda a esse problema, proporcionalmente à sua
magnitude.
Os assentamentos habitacionais precários estão vinculados a esse quadro de
degradação e a população de baixa renda, excluída do mercado, é diretamente afetada,
representando um contingente populacional expressivo, o qual está crescendo nos últimos
anos, territorializando bolsões de brasileiros marginalizados.
O aparato estatal, apesar de algumas experiências exemplares pontuais, não atende
nem ao menos a 40% desse problema, como também raramente intervém na questão com a
interface habitação x APP, de forma a buscar o ajustamento dessas duas variáveis.
Considerando a complexidade e as proporções do tema abordado na pesquisa, esta não
contou com a pretensão de esgotar tal temática, mas, sim, procurou identificar e sistematizar
ao máximo o problema, além de apresentar uma contribuição técnica institucional, a qual
deverá sofrer avanços por meio de debates e de experiências práticas locais e regionais.
Priorizar este tema nas discussões institucionais do CONAMA e do Congresso
Nacional que tratam do aperfeiçoamento do Código Florestal é uma questão estratégica de
planejamento, a qual trará importante norteamento para a sustentabilidade nas cidades.
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Em face ao grave estado de desigualdade social que impede o estabelecimento de uma
nação brasileira soberana e sustentável, pode-se contar com um instrumento valoroso, caso
seja implantada uma política pública que possibilite um processo de reabilitação sócioambiental das habitações precárias assentadas em APP’s nas cidades do país, de forma
participativa, onde a população envolvida participe como sujeito neste resgate sócioambiental, inclusive na perspectiva da geração de trabalho, recuperando-se tais áreas
degradadas com a força de trabalho local, qualificando-a e inserindo-a no processo.
Concluindo esta pesquisa, vale salientar que abordamos a questão ambiental como
uma ferramenta de apoio à inclusão social e, para tanto, estabelecemos uma proposta de
gestão e planejamento para as APP’s nos sítios urbanos, prevendo a etapa do diagnóstico e a
posterior elaboração de planos para recuperação e reabilitação voltados às habitações
precárias em APP’s, almejando-se assim, ganhos sócio-ambientais e contribuir à construção
de cidades sustentáveis no país.
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ANEXOS

Anexo A – Resolução CONAMA Nº 302, de 20 de Março de 2002

Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação
Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno.
O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das
competências que lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de
1981, regulamentada pelo Decreto 99.274, de 6 de junho de 1990, e tendo em
vista o disposto nas Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, 9.433, de 8 de
janeiro de 1997, e no seu Regimento Interno, e
Considerando que a função sócio-ambiental da propriedade prevista nos arts.
5º, inciso XXIII, 170, inciso VI, 182, § 2º, 186, inciso II e 225 da Constituição,
os princípios da prevenção, da precaução e do poluidor-pagador;
Considerando a necessidade de regulamentar o art. 2º da Lei nº 4.771, de 1965,
no que concerne às áreas de preservação permanente no entorno dos
reservatórios artificiais;
Considerando as responsabilidades assumidas pelo Brasil por força da
Convenção da Biodiversidade, de 1992, da Convenção de Ramsar, de 1971 e
da Convenção de Washington, de 1940, bem como os compromissos derivados
da Declaração do Rio de Janeiro, de 1992;
Considerando que as Áreas de Preservação Permanente e outros espaços
territoriais especialmente protegidos, como instrumento de relevante interesse
ambiental, integram o desenvolvimento sustentável, objetivo das presentes e
futuras gerações;
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Considerando a função ambiental das Áreas de Preservação Permanente 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, resolve:
Art. 1º Constitui objeto da presente Resolução o estabelecimento de
parâmetros, definições e limites para as Áreas de Preservação Permanente de
reservatório artificial e a instituição da elaboração obrigatória de plano
ambiental de conservação e uso do seu entorno.
Art. 2º Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:
I - Reservatório artificial: acumulação não natural de água destinada a
quaisquer de seus múltiplos usos;
II - Área de Preservação Permanente: a área marginal ao redor do reservatório
artificial e suas ilhas, 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;
III - Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório
Artificial: conjunto de diretrizes e proposições com o objetivo de disciplinar a
conservação, recuperação, o uso e ocupação do entorno do reservatório
artificial, respeitados os parâmetros estabelecidos nesta Resolução e em outras
normas aplicáveis;
IV - Nível Máximo Normal: é a cota máxima normal de operação do
reservatório;
V - Área Urbana Consolidada: aquela que atende aos seguintes critérios:
a) definição legal pelo poder público;
b) existência de, no mínimo, quatro dos seguintes
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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
c) densidade demográfica superior a cinco mil habitantes por
km².
Art 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área com largura mínima,
em projeção horizontal, no entorno dos reservatórios artificiais, medida a partir
do nível máximo normal de:
I - trinta metros para os reservatórios artificiais situados em áreas urbanas
consolidadas e cem metros para áreas rurais;
II - quinze metros, no mínimo, para os reservatórios artificiais de geração de
energia elétrica com até dez hectares, sem prejuízo da compensação ambiental.
III - quinze metros, no mínimo, para reservatórios artificiais não utilizados em
abastecimento público ou geração de energia elétrica, com até vinte hectares de
superfície e localizados em área rural.
§ 1º Os limites da Área de Preservação Permanente, previstos no inciso I,
poderão ser ampliados ou reduzidos, observando-se o patamar mínimo de trinta
metros, conforme estabelecido no licenciamento ambiental e no plano de
recursos hídricos da bacia onde o reservatório se insere, se houver.
§ 2º Os limites da Área de Preservação Permanente, previstos no inciso II,
somente poderão ser ampliados, conforme estabelecido no licenciamento
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ambiental, e, quando houver, de acordo com o plano de recursos hídricos da
bacia onde o reservatório se insere.
§ 3º A redução do limite da Área de Preservação Permanente, prevista no § 1º
deste artigo não se aplica às áreas de ocorrência original da floresta ombrófila
densa - porção amazônica, inclusive os cerradões e aos reservatórios artificiais
utilizados para fins de abastecimento público.
§ 4º A ampliação ou redução do limite das Áreas de Preservação Permanente, a
que se refere o § 1º, deverá ser estabelecida considerando, no mínimo, os
seguintes critérios:
I - características ambientais da bacia hidrográfica;
II - geologia, geomorfologia, hidrogeologia e fisiografia da bacia hidrográfica;
III - tipologia vegetal;
IV - representatividade ecológica da área no bioma presente dentro da bacia
hidrográfica em que está inserido, notadamente a existência de espécie
ameaçada de extinção e a importância da área como corredor de
biodiversidade;
V - finalidade do uso da água;
VI - uso e ocupação do solo no entorno;
VII - o impacto ambiental causado pela implantação do reservatório e no
entorno da Área de Preservação Permanente até a faixa de cem metros.
§ 5º Na hipótese de redução, a ocupação urbana, mesmo com parcelamento do
solo através de loteamento ou subdivisão em partes ideais, dentre outros
mecanismos, não poderá exceder a dez por cento dessa área, ressalvadas as
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benfeitorias existentes na área urbana consolidada, à época da solicitação da
licença prévia ambiental.
§ 6º Não se aplicam as disposições deste artigo às acumulações artificiais de
água, inferiores a cinco hectares de superfície, desde que não resultantes do
barramento ou represamento de cursos d`água e não localizadas em Área de
Preservação Permanente, à exceção daquelas destinadas ao abastecimento
público.
Art. 4º O empreendedor, no âmbito do procedimento de licenciamento
ambiental, deve elaborar o plano ambiental de conservação e uso do entorno de
reservatório artificial em conformidade com o termo de referência expedido
pelo órgão ambiental competente, para os reservatórios artificiais destinados à
geração de energia e abastecimento público.
§ 1º Cabe ao órgão ambiental competente aprovar o plano ambiental de
conservação e uso do entorno dos reservatórios artificiais, considerando o
plano de recursos hídricos, quando houver, sem prejuízo do procedimento de
licenciamento ambiental.
§ 2º A aprovação do plano ambiental de conservação e uso do entorno dos
reservatórios artificiais deverá ser precedida da realização de consulta pública,
sob pena de nulidade do ato administrativo, na forma da Resolução CONAMA
nº 09, de 3 de dezembro de 1987, naquilo que for aplicável, informando-se ao
Ministério Público com antecedência de trinta dias da respectiva data.
§ 3º Na análise do plano ambiental de conservação e uso de que trata este
artigo, será ouvido o respectivo comitê de bacia hidrográfica, quando houver.
§ 4º O plano ambiental de conservação e uso poderá indicar áreas para
implantação de pólos turísticos e lazer no entorno do reservatório artificial, que
não poderão exceder a dez por cento da área total do seu entorno.
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§ 5º As áreas previstas no parágrafo anterior somente poderão ser ocupadas
respeitadas a legislação municipal, estadual e federal, e desde que a ocupação
esteja devidamente licenciada pelo órgão ambiental competente.
Art. 5º Aos empreendimentos objeto de processo de privatização, até a data de
publicação desta Resolução, aplicam-se às exigências ambientais vigentes à
época da privatização, inclusive os cem metros mínimos de Área de
Preservação Permanente.
Parágrafo único. Aos empreendimentos que dispõem de licença de operação
aplicam-se as exigências nela contidas.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, incidindo,
inclusive, sobre os processos de licenciamento ambiental em andamento.

Anexo B – Resolução CONAMA Nº 303, de 20 de Março de 2002
Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação
Permanente.
O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das
competências 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 vista o disposto nas Leis nos 4.771, de 15 de setembro e 1965, 9.433, de 8
de janeiro de 1997, e o seu Regimento Interno, e
Considerando a função sócio-ambiental da propriedade prevista nos arts. 5º,
inciso XXIII, 170, inciso VI, 182, § 2º, 186, inciso II e 225 da Constituição e
os princípios da prevenção, da precaução e do poluidor-pagador;
Considerando a necessidade de regulamentar o art. 2º da Lei nº 4.771, de 15 de
setembro de 1965, no que concerne às Áreas de Preservação Permanente;
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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;
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:
Art. 1º Constitui objeto da presente Resolução o estabelecimento de
parâmetros, definições e limites referentes às Áreas de Preservação
Permanente.
Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:
I - nível mais alto: nível alcançado por ocasião da cheia sazonal do curso
d`água perene ou intermitente;
II - nascente ou olho d`água: local onde aflora naturalmente, mesmo que de
forma intermitente, a água subterrânea;
III - vereda: espaço brejoso ou encharcado, que contém nascentes ou
cabeceiras de cursos d`água, onde há ocorrência de solos hidromórficos,
caracterizado 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 a 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;
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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;
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;
VIII - restinga: depósito arenoso paralelo a 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. A cobertura vegetal nas restingas ocorre 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 mangue,
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 predominante 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;
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;
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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 se localizam próximo ao sopé da escarpa;
XIII - área urbana consolidada: aquela que atende aos seguintes critérios:
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;
c) densidade demográfica superior a cinco mil habitantes por
km².
Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área situada:
I - em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção
horizontal, com largura mínima, de:
a) trinta metros, para o curso d`água com menos de dez metros
de largura;
b) cinqüenta metros, para o curso d`água com dez a cinqüenta
metros de largura;
c) cem metros, para o curso d`água com cinqüenta a duzentos
metros de largura;
d) duzentos metros, para o curso d`água com duzentos a
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seiscentos metros de largura;
e) quinhentos metros, para o curso d`água com mais de
seiscentos metros de largura;
II - ao redor de nascente ou olho d`água, ainda que intermitente, com raio
mínimo de cinqüenta metros de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia
hidrográfica contribuinte;
III - 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;
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;
IV - em vereda e em faixa marginal, em projeção horizontal, com largura
mínima de cinqüenta metros, a partir do limite do espaço brejoso e encharcado;
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 a
base;
VI - nas linhas de cumeada, em área delimitada a partir da 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 cinco graus na linha de maior declive;
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;
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IX - nas restingas:
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;
XI - em duna;
XII - em altitude superior a mil e oitocentos metros, ou, em Estados que não
tenham tais elevações, à 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.
Parágrafo único. Na ocorrência de dois ou mais morros ou montanhas 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:
I - agrupam-se os morros ou montanhas cuja proximidade seja de até
quinhentos metros entre seus topos;
II - identifica-se o menor morro ou montanha;
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III - 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. 4º O CONAMA estabelecerá, em Resolução específica, parâmetros das
Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso
de seu entorno.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
a Resolução CONAMA 004, de 18 de setembro de 1985.
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Anexo C – Modelo de questionário utilizado nas entrevistas

Tese de Mestrado
Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT/SP
Tema: Áreas de Preservação Permanente – Zona Urbana
Orientador: Prof. Dr. Omar Yazbek Bitar

Nome:
Profissão:
Função atual:
Tempo de atuação:

1. Quais as funções ambientais da APP na zona urbana?

2.

A APP de ambiente urbano deve receber o mesmo tratamento dado a APP de
zona rural?

3. Na sua opinião, a APP no ambiente urbano pode ou deve ter concessão ou
autorização para seu uso e ocupação?
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4. Em quais circunstâncias você acha que deva ser autorizado o uso ou a
ocupação da APP na zona urbana?

5. Quais problemas você apontaria com relação à APP em zona urbana?

6. O que você acha que deve ser feito para resolver esses problemas?

Comentários e observações:
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Anexo D – Entrevistas

Entrevista 1
Profissão:

Engenheiro Agrônomo

Nome:

Antônio Luiz Lima de Queiroz

Função atual:

Assessor Técnico do DEPRN (representante no CONAMA)

Tempo de atuação:

16 anos

1. Quais as funções ambientais da APP na zona urbana?
Melhoria da qualidade de vida, proteção contra assoreamento, prevenção de
inundações (área de escape do curso d’água) e controle de ocupações em áreas de risco.

2. A APP de ambiente urbano deve receber o mesmo tratamento dado a APP. de zona
rural?
Não, porque a em área urbana deveria admitir possíveis usos, pois áreas sem
utilização no perímetro urbano são extremamente suscetíveis de uso irregular e invasões.

3. Na sua opinião, a APP no ambiente urbano pode ou deve ter concessão ou
autorização para seu uso e ocupação?
Sim, deve ser objeto de estudo que as ocupações garantam as funções da APP.

4. Em quais circunstâncias você acha que deva ser autorizado o uso ou a ocupação da
APP na zona urbana?
Desde que não percam suas funções, devendo-se considerar também o grau de
degradação da área.

5. Quais problemas você apontaria com relação à APP em zona urbana?
O maior problema se refere às ocupações consolidadas e irregulares pela
incapacidade do poder público de fiscalizar e a garantir a não ocupação. Por exemplo,
lotes avançando 5,00 m sob fundos de vale às margens de rio.
Para o padrão de ocupação do solo, por exemplo, taxa de impermeabilização
por lote.
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6. O que você acha que deve ser feito para resolver esses problemas?
A área urbana de fato, ou seja, caracterizada não por decreto, tem que ser
tratada de forma diferente da área rural.
É necessária a regulamentação da maneira como os municípios definem seus
perímetros urbanos. Exemplo: Itapecerica da Serra 100% urbano e outros remanescentes
ainda não ocupados. Qual o sentido de manter esses 30,00 m?
Na área urbana, em razão do grau de impermeabilização, deve-se
obrigatoriamente avaliar a microbacia e o pico de run-off. O fluxo hídrico é mais
importante do que as dimensões de margens (largura marginal do curso d’água), por isso,
deve-se priorizar o estudo hidrológico.

Comentários e observações:
Nas áreas antropizadas, completamente degradadas, deveria ser autorizado o
uso que contemplasse a melhoria da qualidade de vida.
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Entrevista 2

Profissão:

Engenheiro Agrônomo

Nome:

Edemir Celso Meneghetti

Função atual:

Supervisor DEPRN – ET. SBC

Tempo de atuação:

10 anos

1. Quais as funções ambientais da APP na zona urbana?
Proteção contra assoreamento em áreas permeáveis; possibilidade de
intervenção maior que paisagismo, como a criação de porta sementes principalmente de
espécies florestais raras e/ou extintas (que possibilitaria uma reposição florestal strictu
sensu; seqüestro de carbono, facilitando o manejo com coleta de sementes, mediante
locação e mapeamento).
Também é função da APP a drenagem da rede hidrográfica, a qualidade e a
quantidade da água através de barreira natural para rejeitos.

2. A APP de ambiente urbano deve receber o mesmo tratamento dado a APP de zona
rural?
Depende da situação. Em regiões não efetivamente urbanizadas deve-se
utilizar o Código Florestal. As áreas efetivamente urbanizadas com sobreposição de leis
como APA’s (Áreas de Proteção Ambiental) e LPM’s. Vale a pena recuperar.

3. Na sua opinião, a APP no ambiente urbano pode ou deve ter concessão ou
autorização para seu uso e ocupação?
Pode ter concessão para uso na ocupação, não para construções de casas e etc,
mas sim uso recreativo e de lazer, ou seja, quando garanta a permeabilidade das áreas.
A questão econômica deve ser levada em conta, exemplo: trilha ecológica,
desde que os atributos da APP sejam mantidos.
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4. Em quais circunstâncias você acha que deva ser autorizado o uso ou a ocupação da
APP na zona urbana?
Em áreas com alto grau de antropização, onde a preservação legal já está
totalmente descaracterizada, sem possibilidade de recuperação e sem cobertura vegetal
significativa em quantidade ou qualidade. O entorno também deve ser levado em conta.

5. Quais problemas você apontaria com relação a APP em zona urbana?I
Características para área rural: a não preservação da biodiversidade, as
enchentes e a redução de disponibilidade hídrica para abastecimento público.
Características para área urbana antropizada: os maiores problemas são
jurídicos. Em casos que tecnicamente requer autorização, o agente licenciador está sujeito
a uma ação civil pública e/ou criminal pela concessão da autorização. Por outro lado, em
caso de um indeferimento por falta de amparo legal, a autoridade pode sofrer um mandado
de segurança impetrado pelo proprietário inconformado com a imposição de restrições ao
uso pleno e legítimo de sua propriedade, levado a preservar um atributo que não tem mais
função, por exemplo, APP em um córrego canalizado subterrâneo não tem mais sentido.

6. o que você acha que deve ser feito para resolver esses problemas?
A adequação da legislação que estabelece o licenciamento, com vistas para o
fortalecimento da preservação ambiental.
Essa adequação deve passar por um zoneamento, por exemplo: definir o que
está efetivamente urbanizado e o que não está. Tal zoneamento deve estar vinculado ao
Plano Diretor do município. Exemplo: há um loteamento em Ribeirão Pires legalizado na
década de 50 que conta com vários lotes em APP (topo de morro com eucalipto e sapé em
sub-bosque), e que para concluir as vendas, exige apenas o licenciamento florestal.
Há uma proposta técnica de averbar as APP’s com atributos florestais (mata
nativa, alta diversidade) como área verde da gleba a ser licenciada em 20%, e autorizar a
ocupação dos lotes com eucalipto e sapé.

Comentários e observações:
O licenciador deve, caso a caso (cada propriedade, cada processo), elaborar um
zoneamento que permita uma análise mais ampla da região objetivando fortalecer uma
gestão regional.
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Entrevista 3

Profissão:

Biólogo

Nome:

João Paulo Capobianco

Função atual:

Coordenador do Instituto Sócio Ambiental – ISA

Tempo de atuação:

20 anos

1. Quais as funções ambientais da APP na zona urbana?
Controle de cheias, conforto térmico, paisagismo, contenção de encostas.

2. A APP de ambiente urbano deve receber o mesmo tratamento dado a APP de zona
rural?
Deve.

3. Na sua opinião, a APP no ambiente urbano pode ou deve ter concessão ou
autorização para seu uso e ocupação?
Não! Nos casos de áreas já ocupadas, os ajustes podem ser estudados, mas em
novas áreas não.

4. Em quais circunstâncias você acha que deva ser autorizado o uso ou a ocupação da
APP na zona urbana?
Em casos de áreas já ocupadas.

5. Quais os problemas você apontaria com relação à APP em zona urbana?
Enorme dificuldade em mantê-las dentro da dinâmica urbana. Volume de
conflitos muito grande.

6. O que você acha que deve ser feito para resolver esses problemas?
Planejamento urbano com política urbana que defina e implemente ações de
proteção.
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Comentários e observações:
Em países europeus e nos Estados Unidos, a proteção das margens dos cursos
d’água conta com ocupações predominantes de parques e áreas de lazer. Por exemplo, em
Oslo, Washington, Nova Iorque e Berlim se observa a substituição de antigas avenidas por
parques.
Para o Brasil, nos conflitos decorrentes de áreas já ocupadas a solução deve ser
definida pelos órgãos colegiados das áreas em questão, por exemplo, Comitê de Bacias ou
CONSEMA.

108
Entrevista 4

Profissão:

Professor, Biólogo, Pedagogo e Educador

Nome:

Marcos Sorrentino

Função atual:

Prof. Dr.em Ciências Florestais – ESALQ

Tempo de atuação:

29 anos a partir da militância ambiental

1. Quais as funções ambientais da APP na zona urbana?
Estética, paisagística e cultural. Forjar relação entre o homem e os sistemas
naturais, com caráter quase de lembrança que visa não só a fauna, como corretor, mas sim
como micro-clima. Contenção de encostas e proteção das águas. Sendo necessários
cuidados para evitar a continuidade de ocupações inadequadas.

2. A APP de ambiente urbano deve receber o mesmo tratamento dado a APP de zona
rural?
Sim e não. Sim quanto à metragem e sua existência em área urbana. Não
porque deve ser incorporada ao ambiente urbano, por exemplo: ciclovias, cooper e
equipamentos sociais, futebol de várzea, lazer interagindo homem e natureza.

3. Na sua opinião, a APP no ambiente urbano pode ou deve ter concessão ou
autorização para seu uso e ocupação?
Somente como área verde.

4. Em quais circunstâncias você acha que deva ser autorizado o uso ou a ocupação da
APP na zona urbana?
Área verde, pontes, etc, em casos restritos e delimitando uso. Não para
moradia.

5. Quais problemas você apontaria com relação a APP em zona urbana?
A degradação das APP’s pelas vias marginais, as especulações imobiliárias, o
não enfrentamento do déficit habitacional e o conseqüente assentamento da população
excluída.
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6. O que você acha que deve ser feito para resolver esses problemas?
O que fazer? Programas culturais e educacionais de aproximação do urbano
com as árvores, as áreas verdes. Talvez, criar políticas urbanas que priorizem a área verde,
a mata próxima das casas. Criar mecanismos para uma educação ambiental voltada à
população que ignora a existência de córregos, e impedir enchentes, ratos... O poder
público deveria ainda, revitalizar os córregos, e aí a APP contribuiria na relação do
homem com as águas, pássaros, frutas, com o espaço para o ócio, e não para indústrias e
negócios que são redutos de resistências e induzem a outra perspectiva de futuro. Deve-se
resistir a mercantilização e privatização da vida.

Comentários e observações:
Se forem 30,00 m ou x m, essa não é a principal questão, mas sim resistir à
supressão. Caso contrário nos vemos impedidos de nos relacionar com o vento, as folhas
das árvores, etc.
A supressão da APP é o sintoma de uma sociedade que não quer a diversidade.
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Entrevista 5

Profissão:

Agrônomo

Nome:

Roberto Ulisses Rezende

Função atual:

Técnico do GTR-SMA (Grupo Técnico de RodoviasSecretaria Estadual do Meio Ambiente)

Tempo de atuação:

11 anos

1. Quais as funções ambientais da APP na zona urbana?
Principalmente drenagem: estabilidade nas margens dos rios e encostas.
Hierarquicamente: drenagem, estabilidade de encostas, questão da água vinculada à saúde
pública e por último a biodiversidade.

2. A APP de ambiente urbano deve receber o mesmo tratamento dado à APP de zona
rural?
A princípio sim, as funções, no fundo, são iguais.

3. Na sua opinião, a APP no ambiente urbano pode ou deve ter concessão ou
autorização para seu uso e ocupação?
Depende da APP e das suas funções. Se as funções são garantidas porque não
ocupar? É lógico que não dá para edificar em cima do córrego. Ocupação com margem de
15,00 m não é o problema, a questão é a função que deve ser mantida.

4. Em quais circunstâncias você acha que deva ser autorizado o uso ou a ocupação da
APP na zona urbana?
Quando consegue preservar sua função, sim. Até a ocupação em topo de morro
pode ser autorizada, não havendo desmatamento e nem comprometimento da estabilidade.
Importante também observar o histórico. Por exemplo, em São Paulo, na Vila Madalena,
próximo ao cemitério de Pinheiros, existe um córrego canalizado, situado à rua Belmiro
Braga. No último carnaval (2001), bastou uma chuva de 2 horas para uma criança morrer
levada pelas águas. Essa é a questão! A função da APP não foi preservada.
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5. Quais problemas você apontaria com relação a APP em zona urbana?
Drenagem e estabilidade. Deve-se priorizar a água corrente em detrimento da
canalização. Apontaria também as questões: sanitárias, de poluição, de esgoto, entre
outras.

6. O que você acha que deve ser feito para resolver esses problemas?
Cumprir o Código Florestal em ocupações novas (nas áreas de expansão
urbana). Nas ocupações existentes, buscar ajustar, incluindo demolições em casos críticos.
Utilizar uma legislação restritiva com o Código Florestal para negociar quando preciso,
mas não usar de forma burra! Não é o caso de reconstituir a app em área já urbanizada.
Permitir algumas ocupações quando for o caso.

Comentários e observações:
O uso pode ser tanto público como privado, a questão é a função.
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Entrevista 6

Profissão:

Engenheira Florestal

Nome:

Antônia Pereira de Ávila Vío

Função atual:

Técnica do Centro de Apoio Operacional do Ministério
Público de São Paulo em Meio Ambiente.

Tempo de atuação:

28 anos

1. Quais as funções ambientais da APP na zona urbana?
As mesmas da área rural, pois o ciclo da natureza não distingue os limites entre
a zona rural e/ou urbana.

2. A APP de ambiente urbano deve receber o mesmo tratamento dado a APP de zona rural?
Sim.
3. Na sua opinião, a APP no ambiente urbano pode ou deve ter concessão ou autorização
para seu uso e ocupação?
Deveriam ser usadas apenas como parques lineares (área verde)

4. Em quais circunstâncias você acha que deva ser autorizado o uso ou a ocupação da APP
na zona urbana?
Apenas em caso de obras de travessia do curso d’água.

5. Quais problemas você apontaria com relação à APP em zona urbana?
As APP’s em zonas urbanas não consistem em problemas quando são tratadas
de modo adequado, desta forma são evitadas as enchentes, a destruição da ictiofauna, os
assoreamentos, etc...

6. O que você acha que deve ser feito para resolver esses problemas?
Cumprir os critérios técnicos estabelecidos pela legislação em vigor.

Comentários e observações:
...........................................................
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Entrevista 7

Profissão:

Geógrafa

Nome:

Margareth Oliveira de Barros

Função atual:

Técnica do Ministério Público de São Paulo na área da
Habitação

Tempo de atuação:

9 anos

1. Quais as funções ambientais da APP na zona urbana?
Controle das cheias, no caso das faixas marginais a corpos d’água. Os trechos
declivosos são naturalmente mais restritos à garantia de estabilização dos terrenos.
2. A APP de ambiente urbano deve receber o mesmo tratamento dado a APP de zona
rural?
Não necessariamente. Esta faixa, nas áreas urbanizadas, pode ser mais estreita,
desde que não apresente risco.

3. Na sua opinião, a APP no ambiente urbano pode ou deve ter concessão ou
autorização para seu uso e ocupação?
Depende. Implantação de área de lazer com equipamentos infantis ou campo de
futebol, que não afete, digo, impeça a expansão do leito do corpo d’água ou que não seja
perigoso como trechos com alta declividade.

4. Em quais circunstâncias você acha que deva ser autorizado o uso ou a ocupação da
APP na zona urbana?
Desde que não implique em risco à vida humana e que seja considerada a
dinâmica climática sobre terrenos e a suscetibilidade a manifestações erosivas.

5. Quais problemas você apontaria com relação à APP em zona urbana?
Uso de planície de inundação, de várzeas para ocupação residencial, vias
expressas e avenidas, além da ocupação de vertentes e encostas íngremes com risco
geotécnico.
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6. O que você acha que deve ser feito para resolver esses problemas?
Planejamento a partir de estudos de aptidão física dos terrenos, da dinâmica
climática no que tange principalmente as precipitações pluviométricas que podem
representar transtornos à população humana.

Comentários e observações:
A responsabilidade de usar adequadamente os terrenos evita acidentes fatais e
futuros problemas.
Permeabilizar os vales, por exemplo, implica em se aumentar à faixa de
espraiamento de um córrego, causando problemas à população na época das cheias e nos
eventos pluviométricos ocasionais.
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Entrevista 8

Profissão:

Engenheiro Agrônomo

Nome:

Carlos Eduardo da Silva Francisco

Função atual:

Técnico DEPRN – Campinas

Tempo de atuação:

8 anos

1. Quais as funções ambientais da APP na zona urbana?
As funções da APP na zona urbana, principalmente quando associado á
planície de inundação (várzeas), é criar áreas permeáveis de controle da vazão das águas
reduzindo sobremaneira a incidência das enchentes e abastecendo o lençol freático nas épocas
de estiagem. Também, a APP. pode propiciar um ambiente mais úmido e refrigerado nas
cidades, mediante a evapotranspiração das árvores.

2. A APP de ambiente urbano deve receber o mesmo tratamento dado a APP de zona rural?
Sim. A APP pode ser utilizada como áreas verdes (sistemas de lazer para
recreação propiciando uma melhor qualidade de vida aos cidadãos). Também, como forma de
promover corredores de fauna, melhorando assim, a biodiversidade das cidades.

3. Na sua opinião, a APP no ambiente urbano pode ou deve ter concessão ou autorização
para seu uso e ocupação?
Não. Na minha opinião a APP deveria ser protegida integralmente.

4. Em quais circunstâncias você acha que deva ser autorizado o uso ou a ocupação da APP
na zona urbana?
Salvo algumas obras de utilidade pública e interesse social quando não existir
alternativas técnicas (dutos de água, interceptor de esgoto etc), em situação de transposição de
cursos d’água, construção de açudes entre outros.
5. Quais problemas você apontaria com relação à APP em zona urbana?
Áreas não cuidadas pelo poder público ficando a mercê de depósito de lixo e
poluição do manancial através dos esgotos, favelamento etc.
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6. O que você acha que deve ser feito para resolver esses problemas?
A legislação florestal brasileira é uma das mais rígidas do mundo, necessitando
por outro lado, de uma maior conscientização da população em relação à importância das
áreas de preservação permanente em uma cidade e, com isso, mobilizar a opinião pública para
efetuar as mudanças necessárias na área política, social e econômica.

Comentários e observações:
.........................................................
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Entrevista 9

Profissão:

Geólogo

Nome:

Fernando Augusto Saraiva

Função atual:

Pesquisador (Mestre

em

Planejamento

Ambiental)–

CEPAS - IG – USP
Tempo de atuação:

11 anos

1. Quais as funções ambientais da APP na zona urbana?
Permite livre infiltração das águas para o solo e vice-versa garantindo fluxo
natural das águas, extremamente alterado pela impermeabilização das cidades. Essas
APP’s assim como parques e reservas minimizam tais impactos sobre o ciclo das águas.

2. A APP de ambiente urbano deve receber o mesmo tratamento dado a APP de zona
rural?
Deve receber tratamento diferenciado, pois a falta de critérios nas ocupações
das APP’s tem gerado, principalmente em cidades como São Paulo, graves problemas de
enchentes, erosão e assoreamento com degradação dessas áreas.

3. Na sua opinião, a APP no ambiente urbano pode ou deve ter concessão ou
autorização para seu uso e ocupação?
Sim, pois não podemos ignorar os problemas que já existem.

4. Em quais circunstâncias você acha que deva ser autorizado o uso ou a ocupação da
APP na zona urbana?
Em áreas antropizadas ou ocupadas por obras de interesse social relevante,
desde que, com sérias medidas de controle e boa compensação para o meio ambiente.

5. Quais problemas você apontaria com relação à APP em zona urbana?
Impermeabilização em áreas de recarga e descarga do aqüífero, contaminação e
degradação ambiental, ocupação em áreas geotecnicamente incompatíveis.
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6. O que você acha que deve ser feito para resolver esses problemas?
Implantação de medidas de mitigação, por exemplo, replantio, esgotamento
sanitário, controle dos processos de dinâmica de superfície, cobrança de compensação
ambiental, até o extremo de remoções, desde a população carente instalada as margens das
represas, até construções de alto padrão em topo de morro e demais APP’s.

Comentários e observações:
Intervenção tanto pública, quanto privada, não é a questão relevante, mas sim
uma utilização “limpa”. Exemplo: captação de água tecnicamente orientada.
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Entrevista 10

Profissão:

Engenheiro Civil

Nome:

Helio Narchi

Função atual:

Consultor de empresas de loteamento e prestadora de
serviço na área de resíduos sólidos

Tempo de atuação:

24 anos

1. Quais as funções ambientais da APP na zona urbana?
No caso de córregos e rios, proteção contra alagamentos; no caso de nascentes,
preservação da fonte; no caso de maciços de vegetação, preservação dos indivíduos florísticos
e da fauna associada aos mesmos.

2. A APP de ambiente urbano deve receber o mesmo tratamento dado a APP de zona rural?
Certamente que não. Nas áreas urbanas não urbanizadas e com feições rurais
pode-se admitir tal igualdade. Nas demais, entretanto, as restrições deveriam ser fixadas caso
a caso.

3. Na sua opinião, a APP no ambiente urbano pode ou deve ter concessão ou autorização
para seu uso e ocupação?
Conforme mencionado em 6, depende do caso. Tal autorização é necessária em
casos de áreas intensamente urbanizadas, córregos canalizados ou em fase de canalização e
outros.

4. Em quais circunstâncias você acha que deva ser autorizado o uso ou a ocupação da APP
na zona urbana?
A situação em que a ocupação está consolidada, por exemplo. Exigir faixas de
proteção de córrego tal como se prevê no Código Florestal para tal caso é inócuo.

5. Quais problemas você apontaria com relação a app em zona urbana?
O problema básico das APP’s urbanas é a falta de administração e controle por
parte das prefeituras daí originando: invasões, lançamento de lixo, degradação dos cursos
d’água e riscos para as populações invasoras.
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6. O que você acha que deve ser feito para resolver esses problemas?
Conforme mencionado, o estabelecimento de restrições deve ser feito caso a
caso em primeiro lugar.
As áreas de preservação devem ter um plano de uso compatível com sua
função preservadora.
Deve haver fiscalização dessas áreas pelo poder público.

Comentários e observações:
..................................................
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Entrevista 11

Profissão:

Biólogo/ Técnico em Agropecuária

Nome:

Wagner Gomes Portilho

Função atual:

Analista de Recursos Ambientais

Tempo de atuação:

14 anos

1. Quais as funções ambientais da APP na zona urbana?
- Corredor e refúgio de fauna e flora;
- Basear planificação que atenda mais e melhor os elementos da paisagem, e a
busca para incorporar cuidados, e interação com ambiente (fauna e flora nativas).

2. A APP de ambiente urbano deve receber o mesmo tratamento dado a APP de zona rural?
Não, mas nem por isso ser desqualificada por não merecer a mesma
configuração. O tratamento não pode ser igual visto as diferenças entre estas, principalmente
quando se analisa cada situação.

3. Na sua opinião, a APP no ambiente urbano pode ou deve ter concessão ou autorização
para seu uso e ocupação?
Em tese acho que não se deve ter ou estabelecer concessão de uso e ocupação
na APP urbana, mas precisamos estabelecer parâmetros para esse avanço humano sobre os
recursos naturais de forma a consolidar uma outra dimensão de valor destes para a própria
população.

4. Em quais circunstâncias você acha que deva ser autorizado o uso ou a ocupação da APP
na zona urbana?
APP em zona urbana poderia ter a intervenção autorizada somente nos casos de
calamidade, necessidade de segurança pública e outros com o caráter de interesse público
adequadamente levantado, discutido e encaminhado.

5. Quais problemas você apontaria com relação à APP em zona urbana?
Do ponto de vista ambiental a APP em zona urbana apresentará dificuldades e
menor riqueza na vegetação herbácea e arbustiva, como também implicações na regeneração
natural.
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6. O que você acha que deve ser feito para resolver esses problemas?
Planificar a expansão urbana com valorização adequada dos recursos naturais,
incorporando o aspecto de ser democrática e legal, ou seja, para todos. Na medida do possível
e de forma gradativa tratar as áreas antigas e irregularmente estabelecidas para a devida
adequação.

Comentários e observações:
É preciso um aumento de áreas com características naturais, na zona urbana,
para que a sua valorização como elemento significativo para a vida das pessoas seja entendido
e difundido.
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Entrevista 12

Profissão:

Professor Livre-Docente da Universidade de São Paulo

Nome:

José Pereira de Queiroz Neto

Função atual:

Aposentado

Tempo de atuação:

30 anos

1. Quais as funções ambientais da APP na zona urbana?
Proteção de sítios que estão sob o amparo da legislação e estão sem ocupação.

2. A APP de ambiente urbano deve receber o mesmo tratamento dado a APP de zona
rural?
Não, pois uma característica de APP’s em zona rural é a continuidade espacial
e a de zonas urbanas seria a descontinuidade e pequenos espaços.

3. Na sua opinião, a app APP no ambiente urbano pode ou deve ter concessão ou
autorização para seu uso e ocupação?
Provavelmente sim: poderiam ser áreas de uso para lazer, desde que muito
controlado. Não deveriam ser ocupadas para fins domiciliares, industriais, mas,
eventualmente comerciais (lanchonetes).

4. Em quais circunstâncias você acha que deva ser autorizado o uso ou a ocupação da APP
na zona urbana?
A questão está colocada de forma ambígua: quem autoriza? Não é ela própria.
Por outro lado, se a autorização emana de autoridades competentes, cabe a ela ajuizar,
ressalvados os casos acima (item 7).

5. Quais problemas você apontaria com relação à APP em zona urbana?
O problema principal é a exigüidade das áreas, com raras exceções. Por
exemplo: parques e jardins; eventualmente, margens de córregos, rios; raramente, cabeceiras
de drenagem.
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6. O que você acha que deve ser feito para resolver esses problemas?
Cadastramento de todas as áreas suscetíveis de se transformarem em APP’s;
definição de potencial de uso; educação das populações.

Comentários e observações:
Penso em APP’s urbanas, não só como as reservas da Cantareira e da Água
Funda, mas todas as áreas suscetíveis de serem protegidas. Tratar-se-ia de instrumento
complementar de planejamento urbano.
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Entrevista 13

Profissão:

Geólogo

Nome:

Herbert Hans Rudolf Schulz

Função atual:

Assessor de Geologia da DPRN-3 (Div. Prot. Rec. Naturais
do litoral e Vale do Ribeira)

Tempo de atuação:

14 anos

1. Quais as funções ambientais da APP na zona urbana?
A APP em zona urbana deve ser encarada de forma bastante diferente da em
zona rural. Ela tem (e deve ter) uma relação muito mais direta com o homem, inclusive por
estar mais próxima, mais visível, mais perceptível. Deve ter a função de garantir a infiltração
da água pluvial (óbvio que só ela não basta), evitar o carregamento de materiais em suspensão
advindos das atividades próximas, inclusive impurezas (chumbo outros metais pesados,
presentes nas gasolinas, por exemplo, resíduos de borrachas de pneus e óleos, etc.). Não acho
que devam ser necessariamente áreas cobertas com vegetação nativa em seus vários estágios
de regeneração (em área urbana, são em geral em vários estágios de degeneração). Acredito
que se deva admitir algo próximo a bosques, garantindo-se o recobrimento vegetal. A fauna
certamente estaria aí, e linhas gerais, prejudicada, mas em condições físicas da área há bons
resultados, além de ganho social com áreas de lazer, sem se esquecer do positivo impacto
visual.
2. A APP de ambiente urbano deve receber o mesmo tratamento dado a APP de zona rural?
Não, acho que há dois pontos básicos a considerar: o ser humano e a fauna. A
APP em zona urbana deve também contemplar necessidades do homem (adequando-se sem
perder a função). Já a de zona rural deve ser especial ênfase para a fauna silvestre. Sugiro
consultar anais de Simpósio de Mata Ciliar, que ajudam bastante na avaliação da importância
das APP’s em zona rural.

3. Na sua opinião, a APP no ambiente urbano pode ou deve ter concessão ou autorização
para seu uso e ocupação?
Acho que pode, mas deve-se atentar para que a ocupação não prejudique a APP
(pelo menos, significativamente). Acho que em área urbana a app não deve ser entendida
como algo intocável (é diferente de uma APP dentro de um parque, por exemplo).
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4. Em quais circunstâncias você acha que deva ser autorizado o uso ou a ocupação da APP
na zona urbana?
Nos casos imprescindíveis, ou que venham a ter retorno para a população em
geral (e não para exploração de particulares).

5. Quais problemas você apontaria com relação à APP em zona urbana?
- Falta uma cultura que preserve mais áreas;
- Inchamento das cidades;
- Falta de planejamento, ou inadequado (e ações para implantá-lo).

6. O que você acha que deve ser feito para resolver esses problemas?
Melhores condições de vida para a população, juntamente com educação
(inclusive ambiental). Na seqüência vem legislação, fiscalização, incentivos para zona rural,
etc.

Comentários e observações:
Você também vai abordar a recuperação destas APP’s?

