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Orientação Normativa Interna – ONI Nº 02 - SEMMA 

Assunto: LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE EM PERÍMETRO URBANO (“APP URBANA”) 
Data da publicação: 15 de julho de 2015 (Aviso Publicado no Jornal Folha de Caxias em 15.07.2015) 
Status: em vigor 
 
 

 
PREÂMBULO: 

 

Adivandro Rech, Secretário Municipal do Meio Ambiente, e Letícia Gonçalves Dias Lima, Diretora Geral da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, no uso das 
atribuições conferidas pelo inciso XII do artigo 5º, bem como inciso III do artigo 7º do Decreto Municipal nº 16.777, de 06 de dezembro de 2013, que aprovou o Regimento Interno da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente, nos termos da Lei Complementar nº 321, de 22 de dezembro de 2008, 

 
Considerando a necessidade de ser regrado o posicionamento municipal quanto ao licenciamento ambiental de atividades pretendidas em “APPs” de área urbana 

(sobretudo em “áreas consolidadas”), assunto este ainda bastante controverso em todo o país depois da promulgação do novo Código Florestal; 
 
Considerando o estudo realizado pela SEMMA - Parecer em Processo Administrativo nº 2013027799 -, com histórico da ocupação urbana no Município de Caxias do Sul, 

evolução do conceito de APP na legislação brasileira e interpretação e aplicação técnica destes textos nos casos concretos observados na cidade, verificação do conceito de área urbana 
consolidada, análise do impacto ambiental de uma possível recuperação dessas áreas no meio urbano, e proposição de adoção de um escalonamento baseado no seu nível de degradação (Anexo 
1 desta ONI); 

 
Considerando a apresentação contida no Anexo 2 deste instrumento, que expõe as regiões consideradas as mais críticas pela SEMMA; e, 
 
Considerando que o Ministério Público Estadual, em Processo Administrativo nº 2015027303, ciente dos estudos analisados pela SEMMA, não se contrapôs aos 

encaminhamentos listados nesta Orientação Normativa Interna, 
 
DETERMINAM: 
 
A publicação da Orientação Normativa Interna Nº 02 desta Secretaria, para disciplinar o entendimento e os procedimentos a serem adotados pela Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente em casos de solicitação de licenciamento ambiental em Área de Preservação Permanente (APP) localizada em perímetro urbano, nos seguintes termos: 
 

 
1. Para as áreas urbanizadas já consolidadas (faixas marginais com edificação, pavimentação ou mesmo permeável, mas que os lindeiros já estejam construídos), em que o arroio está canalizado 
fechado ou aberto, ou retificado, aplicar-se-á o seguinte entendimento: não serão consideradas APP, pois não se constata mais sua função ecológica. Nestes casos, cabe ainda verificar a 
aplicação da Lei de Parcelamento de Solo, junto à Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU), tanto para empreendimentos existentes quanto para novas edificações. Deverá, portanto, o 
empreendedor, ressalvar apenas os 6 (seis) metros exigidos pela SMU. 
 
2. Para as áreas urbanizadas já consolidadas (faixas marginais com edificação, pavimentação ou mesmo permeável, mas que os lindeiros já estejam construídos), em que o arroio está em curso 
natural (não é perceptível a sua retificação e/ou canalização), quando a faixa permeável for contínua e superior a 100 (cem) metros de extensão, mesmo que já parcelada, aplicar-se-á o seguinte 
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entendimento: deverá ser aplicada a APP de 30 (trinta) metros para empreendimentos novos, sendo que, para extensões inferiores a 99 (noventa e nove) metros de faixa permeável contínua será 
aplicada a servidão mínima de 15 (quinze) metros, em acordo com a Lei de Parcelamento do Solo. Nestes casos, também deverão ser previamente avaliadas as condições de risco da edificação 
em relação ao arroio (avulsão) quando se tratar de ocupação consolidada. 
 
3. Para as áreas urbanas em que o arroio ainda encontra proteção por vegetação, ou ainda não foi parcelado, aplicar-se-á o seguinte entendimento: deverá ser aplicado o disposto no novo Código 
Florestal, ou seja, deverão ser mantidos os 30 (trinta) metros. 
 
4. Nos casos em que deverá ser mantida a faixa de Área de Preservação Permanente – APP de empreendimentos já existentes, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA irá emitir uma 
Licença de Operação Especial para o empreendimento em questão, com validade de 4 (quatro) anos, sem possibilidade de renovação. Esta licença determinará que a empresa deva deixar o local 
de operação e buscar novo ponto onde não existam impedimentos legais para o desenvolvimento de suas atividades. Caso a empresa ainda esteja operando na data do vencimento desta licença, 
a empresa será interditada e impedida de prosseguir com as atividades do empreendimento. Paralelamente à emissão da Licença de Operação Temporária para Mudança de Endereço, o 
proprietário do imóvel deverá ser notificado para apresentação, em 180 (cento e oitenta) dias, de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD). Uma das condicionantes do processo de 
PRAD será a averbação em matrícula da faixa correspondente à Área de Preservação Permanente, que poderá ser apresentada ao final do processo de recuperação. Deste modo, ficará vedada, 
em definitivo, a utilização da área para qualquer atividade não permitida em lei. 
 
5. Independentemente de se verificar a aplicação ou não do Código Florestal, sempre que existir a necessidade de licenciamento ambiental nas edificações já existentes nestas áreas, o 
empreendedor deverá comprovar, por meio de documentação, a data da regularidade da construção (projeto aprovado, habite-se, matrícula do imóvel), para fins de se averiguar a legislação 
vigente à época, e, no afastamento da função de APP, propor medidas compensatórias nos casos em que a edificação se deu em caráter irregular. 
 
6. As canalizações e retificações elencadas no estudo anexo, bem como aquelas listadas no item 1, são aquelas de origem pública, como obras de macrodrenagens, efetuadas pelo poder público, 
devidas, em vários casos, de processos judiciais, ou outras medidas impositivas, sendo que canalizações privadas promovidas de forma irregular continuam passíveis de autuação e reversão. 
 
 
 

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 
 

Caxias do Sul, 15 de julho de 2015. 
 
 
 
 

Letícia Gonçalves Dias Lima                                                     Adivandro Rech 

                                                                                           Diretora Geral                                                                Secretário Municipal 
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Mariana Carissimi – Bióloga – Coordenadora da Comissão 
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ANEXO 1  
ONI 02 SEMMA 

 

Processo Administrativo 2013027799 
Natureza: Parecer/Estudos 
Assunto: Ocupação das Áreas de Preservação Permanente em área urbana no Município de Caxias do Sul: impactos da ocupação e desocupação 
Autoria: Mariana Carissimi - Bióloga 
 
Introdução 

 

O Direito do ambiente surge, tais quais outros Direitos específicos, para regrar o bem intangível, que é a própria natureza. O ambiente 
natural, em contraposição ao ambiente antrópico ou construído, possui vida própria e segue seus ciclos (físicos, geológicos, hidrológicos e 
evolutivos) à mercê da vontade humana, que, por seu lado, busca o controle sobre tais ciclos para minimizá-los face à sobrevivência de sua 
própria espécie. Por se tratar de um bem amplo e difuso, cuja alteração afeta a todos, o meio ambiente tem impregnado outras legislações, no 
sentido de se atingir a sustentabilidade, de maneira que os recursos naturais não mais sejam “usados” pelas populações humanas ao seu be l 
prazer; pelo contrário, devem ser alvo de zelo e preservação tanto pela sociedade, quanto pelo Poder Público. 

Em que pese a evolução do conhecimento no campo científico e adequação da legislação frente a tais avanços, a aplicação da legislação 
protetora dos recursos naturais encontra dificuldades, para não se dizer conflitos, nos casos concretos. Inúmeras situações consolidadas, após a 
publicação de determinadas leis, passam a ser questionadas, e por óbvio que os centros urbanos, que são as áreas mais alteradas, igualmente 
são as que mais encontram inconformidades. 

A presente nota tem por objetivo contextualizar histórica e tecnicamente o desenvolvimento do Município de Caxias do Sul, considerando 
os mesmos aspectos para com as áreas de proteção permanente, buscando embasar a decisão do gestor por meio da conjugação dos preceitos 
legais, com os menores impactos possíveis. Além disso, tendo em vista que as regularizações ambientais de empreendimentos consolidados em 
área de preservação permanente passaram a se pautar pelo parecer emitido pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente do 
Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul (CAOMA/MP-RS), este derivado de referencial teórico basicamente jurídico, ainda restam 
observações técnicas de sua aplicabilidade nos casos concretos, bem como avaliação das consequências negativas nem sempre evidenciadas 
pela legislação. 

 

1. Parecer emitido pelo CAOMA/MP-RS 

 
[...] 

1 – As disposições ambientais do Código Florestal se aplicam, irrestritamente, a todas as áreas urbanas livres, sem construção, ou seja, não 
consolidadas; 

2 – Nas áreas urbanas com ocupação antrópica consolidada, as limitações ambientais, constantes do artigo segundo do Código Florestal somente 
serão afastadas nas hipóteses seguintes: 

2.1 – Quando da aplicação das hipóteses constantes na Res. Conama 369/2006, para situações de necessidade pública ou utilidade social, e segundo 
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seus restritos termos; (na ocasião ainda não havia sido publicado o NCFF, por isso as exceções de intervenção em APP em vigência ainda eram 
aquelas publicadas pela Resolução CONAMA n.º 369/2006). 

2.2 – Quando não houver a possibilidade da área em exercer sua função ambiental, na forma do artigo primeiro, parágrafo segundo, inc. II do Código 
Florestal, assim definida por meio de avaliação técnica ambiental; (essa hipótese deve ser verificada, caso a caso, fundada em parecer técnico. Há 
exemplos de perdimento da função ambiental das margens de cursos d'água, quando o mesmo é transformado em mero condutor das águas servidas, 
canalizado e, sobretudo tamponado). 

3 – Na hipótese de afastamento da aplicação do Código Florestal, para as áreas com ocupação urbana consolidada, resta a aplicação da limitação 
urbanística do artigo quarto da Lei 6.799/1979, que determina a manutenção de uma faixa non aedificandi de 15 metros nas margens de qualquer 

córrego, riacho ou rio, independentemente da largura de sua calha. 

4 – […] 

5 – Afastada a aplicação do Código Florestal de 1965, restará ainda avaliar quanto a aplicação das leis urbanísticas e limitações legais administrativas, 
em exame intertemporal, respeitada a garantia constitucional que determina o ato jurídico perfeito, aos Princípios Constitucionais da Legalidade, da 
Proporcionalidade e da Razoabilidade. 

Dessa forma, imprescindível verificar-se a data de aprovação do projeto no referido imóvel, para aplicar a lei no tempo, de maneira que: 

5.1 – Acaso tenha sido o mesmo aprovado sob a égide da Lei 6.799/1979, restará indicada a necessidade de manutenção da faixa não edificante de 
15 metros; 

5.2 – Acaso aprovado anteriormente a Lei de Parcelamento de Solo Urbano, 1979, ainda penderá a servidão administrativa constante do Código de 
Águas, como área não edificante. Dessa forma, deverão ser mantidos 10 metros para os cursos d'água não navegáveis e 15 metros para os cursos 
d'água navegáveis. 

6 – Na hipótese do item 5, acima, a aplicação da lei velha, por situação excepcionalíssima, se dará nos estritos limites da edificação existente, não se 
permitindo estender a obra nova além daquelas que originalmente ocupavam dentro da APP e/ou da área non aedificandi estabelecida pela Lei de 

Parcelamento de Solo Urbano. 

 

O parecer cita, na sequência, outras verificações a serem realizadas quando da regularização do edifício urbano, a saber: 

a) Construções aprovadas sem a devida licença ambiental; 

b) Construções aprovadas com a licença ambiental, mas com mudança da norma previamente à construção ser erguida; e 

c) Construções aprovadas com a licença ambiental, e mudança da norma posterior à construção ser erguida, único caso em que se 
configura o ato jurídico perfeito. 

  

2. Contextualização histórica 

 

2.1. Desenvolvimento das cidades no Brasil 

 

Na história de ocupação territorial brasileira, os movimentos migratórios das populações muito se deram em virtude de questões 
econômicas, iniciado pela própria colonização portuguesa, e posteriormente devido à necessidade de mão de obra para os diversos ciclos 
produtivos (escravos, imigração de outros países). O desenvolvimento das cidades, por seu caráter intrínseco, não pode ser explicado de maneira 
genérica, mas como “um percurso histórico sobre as ideias políticas e filosóficas que orientaram as avaliações e intervenções”1 nos meios 
urbanos. 

Assim, mesmo que os processos históricos, econômicos, sociais, políticos, culturais, etc. tenham dimensões nacionais, influenciados por 

                                                 
1
 BRESCIANI, Maria Stella. Cidade e História. In: Oliveira, Lúcia Lippi (Org.). CIDADE: história e desafios. Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio Vargas, 2002. 295p. 
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movimentos muitas vezes transcontinentais, pelos quais a população brasileira passou, e ainda passa, a ótica do desenvolvimento urbano 
necessita de uma análise local. Geografia, bases culturais, econômicas e políticas são características únicas a cada cidade, mesmo que o contexto 
regional seja semelhante. 

O início da ocupação urbana se deu nas faixas litorâneas (quando da chegada dos portugueses e de outras nações estrangeiras) e à beira 
dos rios, prática portuguesa advinda da influência moura2, uma vez que era saudável o carreamento dos esgotos para longe da população3. Esta 
característica faz com que, na maior parte das cidades brasileiras, os arroios fiquem nos fundos das casas. A ocupação de faixas marginais de 
arroios também se deu pela facilidade de cultivo e acesso ao abastecimento. A ocupação de áreas ciliares dos recursos hídricos tem sido 
historicamente tão relevante, que vários municípios possuem este aspecto no nome, a exemplo de várzea, rio, lagoa, enseada, baía entre outros. 

A maioria das cidades, principalmente aquelas com pujança econômica, nem sempre estão preparadas para os movimentos migratórios, o 
que acabou por levar à formação de favelas, normalmente em locais geográfica e ambientalmente desfavoráveis, nestes incluídos as áreas de 
preservação permanente (APPs). No tocante à adequação legal e planejamento público, é perceptível o descompasso entre a ocorrência dos fatos 
e as ações regulamentadoras adotadas. 

 

2.2. Histórico da preservação ambiental no Brasil 

 

A matriz de colonização dos países latino-americanos foi exploratória desde seu princípio. No Brasil, cujo nome faz referência a uma 
espécie que, devido à exploração pelos colonizadores, foi levada à beira da extinção, vários ciclos exploratórios se seguiram, a exemplo da seringa 
(final do Séc. XIX até 1920), e mais recentemente do mogno. Além dos recursos florestais, também os minérios – ouro e diamante – foram alvo de 
exploração como matéria-prima para a capital, além da supressão das florestas para a produção agrícola (cana-de-açúcar no Século XVII, café nos 
Séculos XVIII e XIX, e o cacau nos Séculos XIX e XX). Assim, não só algumas espécies restaram dizimadas pela exploração predatória, mas 
também alguns biomas, os quais foram paulatinamente substituídos por produção agrícola, pecuária e aglomerados urbanos. 

As primeiras intenções de preservação no Brasil datam do período colonial, quando a exploração do pau-brasil foi restringida, por ser 
entendido como um bem pertencente à Coroa Portuguesa4. Já no período imperial, Dom Pedro II cria a primeira área protegida, em 1861, 
desapropriando e reflorestando a área hoje conhecida como Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, anteriormente ocupada com 
monocultura de café. Somente após quatrocentos anos de exploração é que são publicadas as primeiras leis que regram o aproveitamento e a 
proteção das águas5, das florestas²,6,7 e dos minérios8. 

O Código de Águas cria, a título de servidão de trânsito para os agentes públicos em serviço, margem de 15 metros ao longo de arroios 

                                                 
2
MIRANDA, Anaiza Helena Malhardes. APP em área urbana consolidada APP. Boletim Eletrônico do Instituto de Registro Imobiliários do Brasil, São Paulo, v. 3130, 2008. 

3
FELICIO, Bruna da Cunha. Evolução temporal da legislação ambiental e urbanística das áreas de preservação permanente – APPs. Disponível em: <http://ibdu.org.br/eficiente/repositorio/Projetos-
de-Pesquisa/congressos-e-seminarios/amazonas-2004/113.pdf>. Acesso em: 07 ago. 2014. 

4
SIQUEIRA, Maria Isabel de. Considerações sobre ordem em colônias: as legislações na exploração do pau-brasil. CLIO – Revista de Pesquisa Histórica, João Pessoa, v. 29.1, 2011. 

5
BRASIL. Decreto nº 23.643, de 10 de julho de 1934. Decreta o Código de Águas. Diário [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 12 jul. 1934. Seção 1, p. 14001. Disponível em: 
<http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24643-10-julho-1934-498122-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 07 ago. 2014. 

6
BRASIL. Decreto nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934. Aprova o código florestal. Diário [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 9 fev. 1934. Seção 1, p. 2882. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-23793-23-janeiro-1934-498279-publicacaooriginal-78168-pe.html>. Acesso em: 07 ago. 2014. 

7
BORGES, Luís Antônio Coimbra; REZENDE, José Luiz Pereira de; PEREIRA, José Aldo Alves; JÚNIOR, Luiz Moreira Coelho; DE BARROS, Dalmo Arantes. Áreas de preservação permanente na 
legislação ambiental brasileira. Ciência Rural, Santa Maria, n. 41, v. 7, p. 1202-1210, 2011. 

8
BRASIL. Decreto-Lei nº 1985, de 29 de janeiro de 1940. Código de Minas. Diário [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 30 jan. 1940. Seção 1, p. 1771. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del1985.htm>. Acesso em: 07 ago. 2014. 

http://ibdu.org.br/eficiente/repositorio/Projetos-de-Pesquisa/congressos-e-seminarios/amazonas-2004/113.pdf
http://ibdu.org.br/eficiente/repositorio/Projetos-de-Pesquisa/congressos-e-seminarios/amazonas-2004/113.pdf
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24643-10-julho-1934-498122-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-23793-23-janeiro-1934-498279-publicacaooriginal-78168-pe.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del1985.htm
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navegáveis, e de 10 metros para arroios não navegáveis. Já o primeiro Código Florestal, de 1934, define quatro tipos de florestas e demais formas 
de vegetação: protetoras, remanescentes, modelo e de rendimento. O texto do artigo 4º define o conceito de florestas protetoras, qual seja: 

 

Art. 4º Serão consideradas florestas protectoras as que, por sua localização, servirem conjuncta ou separadamente para qualquer dos fins seguintes: 

a) conservar o regimen das aguas; 

b) evitar a erosão das terras pela acção dos agentes naturaes; 

c) fixar dunas; 

d) auxiliar a defesa das fronteiras, de modo julgado necessario pelas autoridades militares; 

e) assegurar condições de salubridade publica; 

f) proteger sitios que por sua belleza mereçam ser conservados; 

g) asilar especimens raros de fauna indigena.
6 

 

Não há, neste caso, definição de área marginal mínima a ser respeitada, ou seja, existindo a vegetação nas condições descritas, esta deve 
ser integralmente preservada. 

Em 1965 é sancionada revisão do Código Florestal de 1934, cujo texto mantém a proteção das florestas, em que “outras formas de 
vegetação” passam a ser “vegetação natural”: 

 

Art. 2º Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas: 

 a) ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d'água, em faixa marginal cuja largura mínima será: 

1 - de 5 (cinco) metros para os rios de menos de 10 (dez) metros de largura: 

2 - igual à metade da largura dos cursos que meçam de 10 (dez) a 200 (duzentos) metros de distância entre as margens; 

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

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; 

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

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

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

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

g) nas bordas dos taboleiros ou chapadas; 

h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, nos campos naturais ou artificiais, as florestas nativas e as vegetações campestres.
9
 

 

Este texto também definiu a possibilidade de o poder público estabelecer mais áreas consideradas importantes para a preservação, tais 
como dunas, mangues, entre outras. Atenta-se, aqui, para o fato de que o texto original considera de preservação permanente as florestas e 
demais formas de vegetação natural, ou seja, os casos em que a área está desprovida de vegetação, ou ainda a vegetação é de caráter não 
natural, não são alvo de preservação permanente. Essa descrição é por muitas vezes suprimida em virtude da alteração promovida em 2001, pela 
Medida Provisória 2.166-67. Também é importante salientar que o objetivo geral da Lei 4.771/1965 é a proteção das florestas e as demais formas 
de vegetação que revestem as terras9. 

À medida que o conceito de preservação ambiental e o conhecimento científico evoluíram e que as demandas sociais mudaram, também o 

                                                 
9
BRASIL. Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. Institui o novo Código Florestal. Diário [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 16 set. 1965. Seção 1, p. 9529. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4771impressao.htm>. Acesso em: 07 ago. 2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4771impressao.htm
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arcabouço legislativo precisou acompanhar essas questões, ora restringindo10,11 ora permitindo12,13,14 a ocupação de determinados cenários 
geográficos. O que ocorre, nesse ínterim, é a constatação, em muitos casos, de que determinados limites impostos pela legislação não tomam por 
base a realidade local, ou situação ideal de cada recurso hídrico, mas cria um regramento amplo – que para alguns casos é excessivo, e que para 
outros é parco. 

 

2.3. Histórico do desenvolvimento econômico e ambiental em Caxias do Sul 

 

Em Caxias do Sul, a primeira menção à perda significativa das matas foi reconhecida pelo Intendente José Domingos de Almeida, o qual 
solicitou, ao governo do Estado, a preservação de terras localizadas a oeste da área urbana. Quando da sua concessão em 1897, entretanto, o 
governo municipal era exercido pelo Intendente José Cândido de Campos Júnior, o qual decidiu lotear a área, atualmente Bairro São Pelegrino, e 
seus lotes comercializados. O remanescente daquela área florestada é o Parque Cinquentenário, fundado em comemoração aos 50 anos da 
imigração italiana na região15. 

A expansão urbana de Caxias do Sul, iniciada em 1897, intensificou-se após 1940, com a Segunda Guerra Mundial, e vários atos do poder 
público municipal foram publicados a fim de ampliar o perímetro urbano para regularizar loteamentos rurais clandestinos criados para acomodar 
trabalhadores de baixa renda e frear a especulação imobiliária15. Assim, até a década de 50 do século passado já faziam parte do perímetro 
urbano a zona central e, em sequência de incorporação: até 1940 os Bairros São Pelegrino, Lourdes, partes do Rio Branco e Medianeira (criação 
do Quartel), parte do Jardelino Ramos (Burgo), parte do Marechal Floriano (cemitério); até 1950 os Bairros Cinquentenário, Floresta, Exposição, 
Jardim América, Madureira, Pio X, Sagrada Família, Jardim América, São José, parte do Panazzolo, parte do São Leopoldo, parte do Cristo 
Redentor, parte do Presidente Vargas e parte do Santa Catarina. 

  

3. Casos concretos 

 

Relatam-se, neste item, a situação dos bairros onde existem empreendimentos com solicitação de licenciamento ambiental pendente de 
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análise, bem como parecer técnico da função ambiental nesses locais. Para a caracterização da área de preservação permanente (APP) foram 
utilizados os seguintes critérios: para a análise de função ecológica foram desenvolvidos os conceitos de fluxo gênico e estabilidade geológica. 
Para fins de contabilização de área superficial total foram considerados apenas os trechos de arroio aberto inseridos no perímetro oficial do bairro, 
independente de sua canalização; para o cálculo de sua consolidação, foram contabilizados apenas os trechos efetivamente construídos. Quanto à 
existência de fluxo gênico, são necessários estudos genéticos para comprovar a existência de intercruzamento das espécies existentes nestas 
áreas com aquelas de regiões lindeiras ou mais afastadas, sendo este tópico aprofundado posteriormente. Desta maneira, no caso da vegetação e 
da fauna, foi avaliada apenas a capacidade de conectividade com outros ambientes (existência de corredores). 

 

3.1. Bairro São José 

 

Incorporado ao perímetro urbano na década de 50, este bairro teve sua ocupação iniciada por operários originários de outras localidades 
em busca de emprego. Atualmente, as atividades desenvolvidas no bairro dividem-se em residencial, comercial e industrial. Os dados atualizados 
indicam que o bairro possui área total de cerca de 133 hectares, com uma densidade média de 45 habitantes/hectare16. Quanto aos arroios 
existentes, todos estão canalizados. A área total de APP obtida foi de 5,6 ha, correspondendo a 4% da superfície total do bairro; destes, 4,3 ha 
com edificações consolidadas, entre residências e estabelecimentos comerciais e industriais. Ou seja, apenas 1,2 ha encontram-se permeáveis 
(sem contabilizar a área das ruas pavimentadas com paralelepípedo e áreas permeáveis dos terrenos). 

Quanto à conectividade das faixas marginais, observa-se que não existe interligação destas com outras, pois existem trechos que estão 
em canal fechado sob edificações habitadas, sendo a localização desses recursos incerta. A vegetação observada é herbácea e alguns indivíduos 
arbóreos isolados localizados nos terrenos. 

Quanto à estabilidade geológica, todos os trechos estão canalizados com cortina de concreto, de maneira que é pouco provável a 
instabilidade das bordas. 

 

3.2. Bairro Santa Catarina 

 

 Incorporado ao perímetro urbano em 1979. Atualmente, as atividades desenvolvidas no bairro dividem-se em residencial, comercial e 
industrial. O bairro possui área total de cerca de 676 hectares, destes 410 hectares efetivamente urbanizados. A densidade populacional média é 
de 50 habitantes/hectare considerando-se a área urbanizada. Quanto aos arroios existentes, diversas situações podem ser constatadas. A área 
total de APP obtida foi de 24 ha, correspondendo a 3,5% da superfície total do bairro; destes, 7,38 ha em áreas consolidadas, entre residências e 
estabelecimentos comerciais e industriais. Como alguns trechos estão localizados em regiões ainda não urbanizadas totalmente, serão avaliadas 
apenas as porções já consolidadas (loteamentos urbanos). 

 Quanto à conectividade destas faixas marginais, observa-se que a interligação destas com outras áreas ocorrem a partir do Loteamento 
Popular Reolon, no sentido sudoeste. Antes desse loteamento, então, a vegetação é descontínua, contendo áreas edificadas, vegetação herbácea 
e fragmentos arbustivos e arbóreos (regeneração natural em estágio inicial com exóticas) e exemplares arbóreos isolados. 

 Quanto à estabilidade geológica, apenas o trecho compreendido entre a Avenida Perimetral Rubem Bento Alves e a Praça dos Tiroleses 
está canalizado aberto com cortina de concreto. Após esse ponto, o rio segue em leito aparentemente regular. 

                                                 
16

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010. Disponível em: <http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=430510&search=rio-grande-do-sul>. Acesso em: 02 
dez. 2014. 
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3.3. Bairro Fátima 

 

Incorporado ao perímetro urbano na década de 60, este bairro teve sua ocupação similar ao Bairro São José. Atualmente, as atividades 
desenvolvidas no bairro dividem-se em comercial, industrial e predominantemente residencial. A área total do bairro é de cerca de 177 hectares, 
com uma densidade média de 78 habitantes/hectare. Quanto aos arroios existentes, boa parte destes está canalizada. A área total de APP obtida 
foi de 5,4 ha, correspondendo a 3% da superfície total do bairro; destes, 3,7 ha com edificações consolidadas, entre residências e 
estabelecimentos comerciais/industriais, resultando em 1,7 ha que estão permeáveis (sem contabilizar a área das ruas pavimentadas com 
paralelepípedo e outros terrenos baldios). 

Quanto à conectividade das faixas marginais, observa-se que não existe interligação destas com outras, pois exitem trechos que estão 
fechados, com edificações habitadas, sendo a localização desses recursos incerta. A vegetação observada é herbácea na maior parte dos trechos 
permeáveis, sendo observado um fragmento florestal isolado de 250 m de comprimento junto à margem norte do arroio paralelo à Rua Antônio 
Zanini. 

Quanto à estabilidade geológica, a maior parte do trecho está retificada ao longo da Rua Antônio Zanini (fundos dos lotes), canalizado 
aberto paralelo à Rua José Guilherme Pizo e canalizado aberto no canteiro central da Avenida Rubem Bento Alves. Um trecho de 88 metros está 
aberto próximo à RS – 122, próximo à entrada da Avenida Dr. Mário Lopes. Todos os trechos canalizados estão com cortina de concreto, de 
maneira que é pouco provável a instabilidade das bordas. Nos trechos retificados sem canal pode haver instabilidade das bordas. 

 

4. Aplicação do parecer do CAOMA nos casos concretos 

 

Quanto ao primeiro item, em que “as disposições ambientais do Código Florestal se aplicam, irrestritamente, a todas as áreas urbanas 
livres, sem construção, ou seja, não consolidadas”, cabe uma análise do que se trata área urbana consolidada. 

A palavra “urbano” deriva do latim urbis, que tem o sentido de cidade, sendo a urbe incorporada à língua portuguesa a partir do século XX. 
Como adjetivo, a palavra urbano remete à sociedade que nasce da industrialização e a sucede17. Tal qual citado, a cidade tem um conceito mais 
amplo, que “acompanha o momento histórico, a situação social de seu povo, os elementos histórico-culturais e os aspectos ambientais”18. Em 
relação à definição da legislação vigente, a área urbana consolidada varia em acordo com a dimensão ou escopo ao qual a lei se aplica. Por 
exemplo, do ponto de vista do Código Tributário Municipal19, áreas urbanas são aquelas que apresentam pelo menos dois dos seguintes 
melhoramentos: meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais, abastecimento de água, sistema de esgotos sanitários, rede de 
iluminação pública, com ou sem posteamento, para distribuição domiciliar, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 
quilômetros do imóvel considerado. Por óbvio que, por se tratar de uma legislação que trata da cobrança de taxas, esta considera que qualquer um 
destes benefícios conferem custos ao poder público e, por isso, a sua implementação e manutenção dependem do imposto devido pelo 
contribuinte. 

Na esfera federal a regulamentação de área urbana consolidada se deu, num primeiro momento, pela Resolução CONAMA 302/200220, ao 
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LENCIONI, Sandra. Observações sobre o conceito de cidade e urbano. GEOUSP - Espaço e Tempo, São Paulo, v. 24, p. 109-123, 2008. 
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VIZZOTO, Andrea Teichmann; PRESTES, Vanêsca Buzelato. Direito Urbanístico. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2009. 
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CAXIAS DO SUL. Lei Complementar nº 12, de 28 de dezembro de 1994. Institui o novo Código Tributário do Município de Caxias do Sul. Jornal do Município, Caxias do Sul, RS, 28 dez. 1995. 

Disponível em: <http://hamurabi.camaracaxias.rs.gov.br/Hamurabi-faces/externo/exibicao.jsf?leiId=768&from=resultados>. Acesso em: 11 ago. 2014. 
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tratar das áreas urbanas consolidadas com a finalidade de consoar as ocupações urbanas existentes quando da implantação de reservatórios 
d'água artificiais. Já a Resolução CONAMA 369/200621 traz à tona a regularização fundiária em APP, de interesse social, e que, apesar de não 
descrever literalmente o conceito de área urbana consolidada, traz os mesmos critérios que a Resolução 302. Finalmente, a Lei 11.977/2007, que 
institui o programa Minha Casa Minha Vida, prevê a regularização fundiária de assentamentos humanos e também especifica que condições se 
aplicam para a caracterização da consolidação do território urbano22. Depreende-se, desta análise, que a definição de área urbana consolidada 
descrita na legislação consultada difere do parecer exarado pelo CAOMA. Tecnicamente, um terreno baldio isolado em meio a uma região ocupada 
qualquer em nada difere em sua função de outro na mesma condição só que localizado na beira de um arroio. Neste caso “não há direitos 
anteriores e independentes das obrigações; não há obrigações sem utilidade; o princípio da utilidade justifica a obrigação, não sendo somente o 
fundamento do direito que existe, mas o fundamento do direito que deve ser”23. Ou seja, não se constata função ambiental para o arroio de um 
terreno baldio em meio a outros tantos já ocupados. E se o arroio estiver canalizado e retificado, pode-se considerar que a função da APP para 
estabilidade geológica será diminuída. 

Na continuidade do parecer citado, o item dois trata das hipóteses em que pode ser afastada a aplicação do código florestal: para os casos 
de utilidade pública e interesse social, o que não se trata das situações aqui analisadas, e para os casos de perdimento da função ambiental. Para 
estas situações, será realizada uma breve análise acerca do conceito e da função da área de preservação permanente. A área de preservação 
permanente surge como definição legal a partir da publicação da Lei 4.771 de 1965. Nessa norma o texto define que “consideram-se de 
preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural [...]”. Já a Lei 7.511/1986 aumentou e 
escalonou a largura das APPs, de no mínimo cinco para trinta metros. Em 1989, a Lei 7.803 institui que a APP para rios e córregos passa a 
contabilizar de seu nível mais alto, incrementando a largura mínima de trinta metros a partir de sua faixa inundável histórica mais alta. Esta medida 
se manteve até o ano de 2012, quando a Lei 12.651 reduz a faixa marginal para 30 metros da largura regular do leito. O Novo Código Florestal 
trouxe poucas inovações nesse aspecto, uma vez que este texto compilou diversas legislações subsequentes à lei de 1965, ou seja, os conceitos 
de utilidade pública e interesse social, atividades de baixo impacto e as funções das APPs – abandonando a visão de preservação florestal sem 
previsão de intervenção, para a permissão de alguns tipos de intervenção, além de um caráter de preservação independente da presença de 
vegetação. 

Além da definição das áreas consideradas de preservação permanente, a partir de 2001 a publicação da Medida Provisória 2.166-67 
insere as funções ambientais das APPs, quais sejam “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”24. 
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Sobre o perdimento da função ecológica: 
 

Não é necessário invocar a regra do direito adquirido para solucionar tais hipóteses, mesmo porque não existe direito adquirido a degradar o meio 
ambiente. Aplicando-se, porém, o princípio da razoabilidade, quando a reversão ao status original de APPs exigir a realização de obras de tal porte que 
acarretem significativo impacto ambiental e de vizinhança (art. 36 a 38 do Estatuto da Cidade: demolições, retirada de camada asfáltica, problemas de 
tráfego, poluição sonora e visual, dentre outros) e, ainda, naquelas em que o custo da recuperação seja despropositado, a mesma não deverá ser 
exigida. 

A contrário senso, desde que os custos com a demolição de obras situadas em áreas de preservação permanente e o impacto ambiental pelas 
próprias obras sejam de pequena monta, se comparados com os benefícios trazidos pela revitalização da APP, a exigência de sua recuperação será 
pertinente. Tome-se, por exemplo, os casos de áreas de preservação permanente já inteiramente urbanizadas e degradadas, mas que, em períodos 
de chuvas, sofrem frequentemente enchentes.

25
 

 

4.1. Estabilidade geológica 

 

Quando se trata de risco à vida, a estabilidade geológica é o aspecto mais importante a ser avaliado para assentamentos humanos. 
Entretanto, a área de preservação permanente em si não garante que as margens de um arroio permaneça estável, uma vez que certas 
ocupações que atualmente são proibidas pela legislação podem ser as mais estáveis do ponto de vista geológico: 

 

Do ponto de vista geológico e geotécnico, fator especialmente importante no que diz respeito aos graves problemas urbanos de risco causados pela 
erosão e pelos deslizamentos, a área de topo das elevações topográficas são extremamente mais favoráveis do que as áreas de encostas para uma 
segura ocupação urbana. Essa qualidade geotécnica das áreas de topo de morro deve-se à formação de solos mais espessos e evoluídos, portanto, 
mais resistentes à erosão […]

26
. 

 

Não são assunto novo os questionamentos técnicos que se realizam não somente no que tange à aplicabilidade da legislação, mas 
também acerca da eficácia dessa aplicação. Não há dúvida da importância de se restringir a ocupação de áreas que podem ser perigosas à 
população, bem como limitar a ação antrópica predatória sobre o meio ambiente. Entretanto, o que se percebe é a carência técnica que 
fundamente as restrições criadas. O que se espera da proteção do recurso hídrico? A que tipo de proteção se refere? Das margens? Da poluição? 
E se todas estas respostas forem positivas, a preservação de trinta metros supre o restante de impermeabilização da bacia, garante que a água 
tenha melhor qualidade, que as enchentes não vão afetar as pessoas? Quais foram os cálculos utilizados que estimaram que a largura mínima de 
trinta metros é suficiente? É fato que as discussões para a revisão do código florestal giraram muito em torno de decisões políticas e negociações 
com grupos de interesse (ambientalistas vs. ruralistas), e pouco em torno de questões técnicas e científicas27. 

Quanto à estabilidade geológica, os estudos da dinâmica de meandros mostra que trinta metros de largura não são suficientes para rios 
localizados em planícies inundáveis. Em alguns anos o leito do rio pode estar em um local bastante diferente do original, devido às forças 
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tangenciais da água, que removem as laterais onde a velocidade da água é maior, para depositar os excessos nos locais de menor velocidade. 
Como marcar trinta metros em um leito que se move ao longo dos anos? Aparentemente, a legislação ambiental parece tratar o meio ambiente 
como algo estático, sem dimensão temporal e espacial. 

As dimensões geológicas a serem avaliadas também são aquelas referentes à localização do recurso hídrico em relação ao relevo e ao 
tipo de solo/rocha-mãe. Outra observação é que, a considerar pelas situações de risco devido a alagamento, faz-se importante salientar que parte 
do problema não é resultado do local onde este ocorre, mas um reflexo da impermeabilização e canalização de áreas a montante da bacia. Assim, 
nem sempre a recuperação in loco é capaz de garantir a eliminação do problema. 

 

4.2. Fluxo gênico 

 

O conceito original de fluxo gênico é utilizado em genética de populações para explicar os movimentos evolutivos. Entretanto, por ser 
facilmente mensurado, tem sido uma ferramenta de avaliação em biologia da conservação28. Fluxo gênico é um termo coletivo que caracteriza 
todos os mecanismos resultantes do movimento de genes de uma população para outra29. Este movimento geralmente ocorre entre populações de 
uma mesma espécie, e pode ser considerado uma força para a homogeneização genética entre populações, em contraposição à endogamia e a 
deriva genética. O estudo do fluxo gênico contribui na definição de áreas mínimas necessárias para que uma espécie – ou um gene – se perpetue. 
Tanto para a fauna quanto para a flora, o fluxo gênico depende da capacidade de dispersão da espécie. No caso das plantas, a dispersão se dá 
por diversos meios, citando-se, a título de exemplo, por meio de animais (zoocórica) e pelo vento (anemocórica). Assim, a eficiência da dispersão 
também está relacionada ao nível de fragmentação das áreas e a existência de barreiras. Mesmo em condições de fragmentação da vegetação, os 
fragmentos pequenos (dezenas de hectares) são adequados à conservação de espécies comuns e endêmicas (alta densidade ou especializadas 
na região), enquanto os grandes (centenas de hectares) são úteis à conservação de espécies de baixa densidade (pouco frequentes)30. 

Além das barreiras geográficas, também são importantes as questões temporais, uma vez que estudos apontam que as sementes 
provenientes do banco disponível no litter que germinam em determinadas condições climáticas, ou apresentam diferentes resistências à quebra 
de dormência apresentam componentes genéticos distintos31. 

Em se tratando de áreas urbanas, a contribuição das áreas de preservação permanente para o fluxo gênico deve ser avaliada 
cientificamente, uma vez que de nada adianta o plantio de mudas originárias das mesmas plantas-mãe num mesmo local, pois estas são 
geneticamente semelhantes. Este tipo de recuperação, do ponto de vista da ecologia de populações vegetais é inócuo. Também se faz necessário, 
no caso de remanescentes florestais, avaliar que tipo de dispersão é predominante nas espécies de ocorrência natural a fim de se estimar 
parâmetros de distância mínima entre fragmentos. Para as APPs identificadas nos casos concretos, não foram verificados fragmentos florestais ou 
corredores de dispersão significativos para a preservação da fauna e da flora. 

  

 

 

                                                 
28

PRIMACK, Richard B.; RODRIGUES, Efraim. Biologia da Conservação. Londrina: E. Rodrigues, 2001. 
29

MELO, Arthur Tavares de Oliveira. Fluxo gênico e estrutura genética espacial de Cabralea canjerana (Vell.) Mart. (Meliaceae) em fragmentos florestais de mata atlântica. Dissertação de Metrado. 
Universidade Federal de Goiás. PPG em Genética e Melhoramento de Plantas. Goiânia, 2012. 88p. 

30
KAGEYAMA, Paulo Yoshio; GANDARA, Flávio Bertin. Consequências genéticas da fragmentação sobre populações de espécies arbóreas. Série Técnica IPEF. Piracicaba, n. 12, n. 32, p. 65-70, 

1998. 
31

MARTINS, P.S. Estrutura populacional, fluxo gênico e conservação “in situ”. Série Técnica IPEF, Piracicaba, v. 35, p. 71-78, 1987. 
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4.3. Impactos da ocupação x desocupação da APP em área urbana consolidada 

 

Além dos questionamentos técnicos quanto à efetividade da aplicação da lei ao cumprimento das funções as quais se destina, pode ser 
sugerida, ainda, uma matriz de avaliação com a finalidade de aferir a qualidade de vida das populações humanas que vivem no entorno destas 
áreas. Afastada a necessidade de recuperação destas áreas já bastante alteradas para que cumpram função geológica ou biológica, resta saber se 
há histórico frequente de inundações ou risco de vida da população que ali reside, e, em caso positivo, se essas condições podem ser mitigadas. 
O direcionamento para a permanência do estado tem motivo de reflexão: os custos econômicos, sociais e ambientais da translocação das pessoas 
de uma área já antropizada, para outra. A título de exemplo, em 2007 foi iniciado, em Caxias do Sul, um projeto de remoção de população de baixa 
renda que residia em área considerada de preservação permanente, com testada para importante rodovia estadual. A incorporação ao perímetro 
urbano desta região data de 1979 – não quer dizer que já não era ocupada, como visto anteriormente – após período de franca expansão 
populacional do município, que entre a década de 1950 e 1980 praticamente triplicou. Entretanto, tratava-se de ocupação precária, sendo que as 
condições tanto das moradias quanto do arroio eram insalubres. Assim, iniciou-se o processo de licenciamento ambiental de parcelamento de solo 
de outra área próxima, respeitando-se todos os preceitos legais aplicáveis: preservação das faixas de APP, supressão de vegetação devidamente 
compensada, implantação de toda a infraestrutura de saneamento, abastecimento, calçamento e predial, às custas do poder público. Na fase de 
deslocamento desta população para as novas ocupações, uma constatação sobreveio: sem a remoção das moradias precárias, novas famílias 
acabaram se abrigando no local, ou pelo abandono, ou por aluguel do morador anterior, perpetuando o ciclo. Então, para que se completasse o 
processo, além da remoção das famílias também se fazia necessária a remoção das moradias. Assim, áreas aptas ao recebimento destes 
resíduos constituíram demandas não observadas num primeiro momento. E a drenagem, por fim, devido ao grau de poluição irreversível e pela 
retificação advinda da existência da própria rodovia, foi canalizada. Nem sempre a recuperação da APP é o resultado obtido, uma vez que as 
dinâmicas populacionais no meio urbano forçam o cercamento das áreas de preservação, com a finalidade de protegê-las da invasão, da 
depredação, da degradação. 

Outras áreas da cidade se assemelham à condição narrada quanto ao histórico de ocupação, sem se observar, entretanto, construções tão 
precárias; já existe infraestrutura consolidada. Será benéfico, nestes casos, demandar novas áreas ainda preservadas para parcelar e deslocar 
estas pessoas, áreas estas provavelmente deslocadas do centro urbano já degradado, que demandarão, além da urbanização, mobilidade, 
escolas e unidades básicas de saúde? E as áreas degradadas ao longo dos arroios, serão prontamente recuperadas ou se transformarão em 
esqueletos de edificações abandonadas, atraentes aos invasores? E nos casos de estabelecimentos comerciais e industriais, há como avaliar o 
impacto econômico sobre o fechamento destas empresas? Esta reflexão descobre que, além da legislação, há que se buscar a compatibilização 
das áreas já impactadas à melhoria da qualidade de vida, uma vez que nem sempre a sua recuperação garantirá o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. 

Sem que se pretenda, necessariamente, afastar a aplicação do Código Florestal nestes casos, frente à subsequente citação do parecer do 
CAOMA, quanto à garantia constitucional do ato jurídico perfeito, e aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, faz-se a 
menção ao parecer RD nº 04/2007, emitido pela Assessoria Jurídica do Estado do Rio de Janeiro, acerca de licenciamento de instalação de 
empreendimento imobiliário situado em APP de recurso hídrico canalizado32. Esse parecer sucintamente entende que o Código Florestal é 
aplicável à área urbana; que a demarcação de limite de área de preservação deve ser cobrado de acordo com a lei vigente para o local e; por fim, 

                                                 
32

D'OLIVEIRA, Rafael Lima Daudt. Parecer RD n. 04/2007. Proferido nos autos do Procedimento Administrativo no E-07/203.472/2006 e aprovado pelo Subprocurador Geral do Estado, Dr. Rodrigo 
Tostes de Alencar Mascarenhas. Disponível em: 
<http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdownload.rj.gov.br%2Fdocumentos%2F10112%2F312688%2FDLFE-
28589.pdf%2FPARECER05.pdf&ei=hHJ_VnbFFIuYNrClgbAF&usg=AFQjCNHCNrYgddC-cTXruFBrh_ifFeOxaQ&bvm=bv.80642063,d.eXY&cad=rja>. Acesso em: 25 ago. 2014. 
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que não cabe a aplicação do Código Florestal no caso específico em que a APP tenha perdido sua função ecológica, devido à 
inconstitucionalidade em concreto por violação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, proteção da confiança legítima e igualdade. O 
parecer estabelece que: 

 

No caso em tela, observa-se que se trata de curso d'água canalizado, cujas margens já foram objeto de intervenção antrópica há muitos anos, por 
obras efetuadas pelo próprio poder público, no processo de urbanização da região. 

Ficou caracterizada a perda da função ecológica de ambas as margens do mencionado curso d'água, que inclusive contemplam duas vias públicas 
pavimentadas, não mais se verificando a permeabilidade, tampouco a existência ou possibilidade do crescimento de qualquer vegetação que pudesse 
contribuir para a proteção do recurso hídrico, da paisagem, da biodiversidade, o fluxo gênico da flora ou fauna ou mesmo atenuar a erosão da terra. 

[…] 

No caso em tela,…, caberia questionar se a imposição do limite mínimo de trinta metros previsto no Código Florestal repercutiria, de alguma forma, na 
reversão do quadro já evidenciado da perda da função ecológica da margem do curso d'água em comento

27
. 

 

 Ao se considerar a ocupação do solo de Caxias do Sul, do ponto de vista do Código de Águas, de 1934, pode-se afirmar que toda a área 
urbana foi ocupada irregularmente, uma vez que a aprovação de construções somente iniciou no município a partir de 1949, com a publicação da 
primeira lei de licenças33. Tal regulamentação também não garantiu que as novas edificações foram realizadas de maneira regular, visto que além 
do desconhecimento da norma federal, boa parte da área do município era rural e os recursos hídricos eram fontes de abastecimento, força motriz 
e irrigação, sendo que as APPs já eram ocupadas por culturas agrícolas. A reversão desse quadro é impossível. Nas palavras de Morand-
Deviller34: 

 

[…] essa busca da eficácia, essa atenção dada aos efeitos e às consequências das decisões jurídicas encontra-se no âmago do direito ambiental, que 
não saberia contentar-se com declarações vazias, pois ele vê suas regras passarem pelo crivo dos efeitos dubitáveis que elas provocam. As 
consequências de uma regra inadaptada são, em matéria ambiental, frequentemente graves, ou mesmo irreversíveis […] 

 

 

5. Considerações finais 

 

Em um primeiro momento, frente ao parecer jurídico emitido, entende-se que há que se definir qual o escopo de área urbana consolidada. 

Avaliando-se os casos apontados, tecnicamente é possível, sim, a reversão de certas áreas ao seu ecossistema próximo ao original. 
Entretanto, os custos são elevados, sendo o resultado, a longo prazo, questionável, já que a maior parte dos arroios em área urbana apresenta 
trechos fechados, impossibilitando a conectividade do que seriam as áreas de preservação permanente. Além disso, como visto, a área permeável 
promovida pela APP corresponde, em média de 3 a 4% da área total do bairro, então a busca por outras áreas permeáveis também é importante 
para evitar alagamentos. Os investimentos em bacias de contenção são outra justificativa para a manutenção de alguns locais como estão, uma 
vez que, na dinâmica hidrológica do município de Caxias do Sul, estas obras estão sendo suficientes para tamponar grandes eventos 
pluviométricos. 

                                                 
33

CAXIAS DO SUL. Lei nº 211, de 30 de novembro de 1949. Define o Imposto de Licenças, fixa as suas incidências e regula a sua cobrança. Disponível em: 
<http://hamurabi.camaracaxias.rs.gov.br/Hamurabi-faces/externo/exibicao.jsf?leiId=1714&from=resultados>. Acesso em: 11 ago. 2014. 
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Urbanístico – Estudos em Homenagem à Jacqueline Morand-Deviller. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. 70-79. 
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Do ponto de vista técnico, recomenda-se que: 

- Em áreas urbanizadas já consolidadas (faixas marginais com edificação, pavimentação ou mesmo permeável, mas que os lindeiros já 
estejam construídos), em que o arroio está canalizado fechado ou aberto, ou retificado, não serão consideradas APP, pois não se constata mais 
sua função ecológica. Nestes casos, cabe ainda verificar a aplicação da Lei de Parcelamento de Solo, junto à Secretaria Municipal do Urbanismo, 
tanto para empreendimentos existentes quanto para novas edificações; 

- Em áreas urbanizadas já consolidadas (faixas marginais com edificação, pavimentação ou mesmo permeável, mas que os lindeiros já 
estejam construídos), em que o arroio está em curso natural (não é perceptível a sua retificação e/ou canalização), quando a faixa permeável for 
contínua e superior a 100 metros de extensão, mesmo que já parcelada, deverá ser aplicada a APP de 30 metros para empreendimentos novos, 
sendo que, para extensões inferiores a 99 metros de faixa permeável contínua será aplicada a servidão mínima de 15 metros, em acordo com a 
Lei de Parcelamento do Solo. Nesses casos também deverão ser previamente avaliadas as condições de risco da edificação em relação ao arroio 
(avulsão) quando se tratar de ocupação consolidada; 

- Em áreas urbanas em que o arroio ainda encontra proteção por vegetação, ou ainda não foi parcelado, deverá ser aplicado o disposto no 
novo Código Florestal. 

 

Propõe-se, ainda, que, independe de se verificar a aplicação ou não do Código Florestal, sempre que existir a necessidade de 
licenciamento ambiental nas edificações já existentes nestas áreas, o empreendedor deverá comprovar, por meio de documentação, a data da 
regularidade da construção (projeto aprovado, habite-se, matrícula do imóvel), para fins de se averiguar a legislação vigente à época, e, no 
afastamento da função de APP, propor medidas compensatórias nos casos em que a edificação se deu em caráter irregular. 

Salienta-se que as canalizações e retificações elencadas neste material são aquelas de origem pública, como obras de macrodrenagens, 
efetuadas pelo poder público, devidas, em vários casos, de processos judiciais, ou outras medidas impositivas, sendo que canalizações privadas 
promovidas de forma irregular continuam passíveis de autuação e reversão. 

 

Referências 

 

BORGES, Luís Antônio Coimbra; REZENDE, José Luiz Pereira de; PEREIRA, José Aldo Alves; JÚNIOR, Luiz Moreira Coelho; DE BARROS, 
Dalmo Arantes. Áreas de preservação permanente na legislação ambiental brasileira. Ciência Rural, Santa Maria, n. 41, v. 7, p. 1202-1210, 2011. 

BRASIL. Decreto nº 23.643, de 10 de julho de 1934. Decreta o Código de Águas. Diário [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 12 jul. 
1934. Seção 1, p. 14001. Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24643-10-julho-1934-498122-
publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 07 ago. 2014. 

BRASIL. Decreto nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934. Aprova o código florestal. Diário [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 9 fev. 
1934. Seção 1, p. 2882. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-23793-23-janeiro-1934-498279-
publicacaooriginal-78168-pe.html>. Acesso em: 07 ago. 2014. 

BRASIL. Decreto nº 86.146, de 23 de junho 1981. Dispõe sobre a criação do Programa Nacional para Aproveitamento de várzeas Irrigáveis - 
PROVÁRZEAS NACIONAL. Diário [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 24 jun. 1981. Seção 1, p. 11781. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-86146-23-junho-1981-435419-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 07 ago. 
2014. 

BRASIL. Decreto-Lei nº 1985, de 29 de janeiro de 1940. Código de Minas. Diário [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 30 jan. 1940. 

http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24643-10-julho-1934-498122-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24643-10-julho-1934-498122-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-23793-23-janeiro-1934-498279-publicacaooriginal-78168-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-23793-23-janeiro-1934-498279-publicacaooriginal-78168-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-86146-23-junho-1981-435419-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-86146-23-junho-1981-435419-publicacaooriginal-1-pe.html


 
ONI Nº 02 SEMMA – Versão 15.07.2015 

Página 16 de 47 

Seção 1, p. 1771. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del1985.htm>. Acesso em: 07 ago. 2014. 

BRASIL. Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009. Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e a regularização fundiária de 
assentamentos localizados em áreas urbanas e dá outras providências. Diário [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 8 jul. 2009. Seção 
1, p. 2. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11977.htm>. Acesso em: 07 ago. 2014. 

BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 

9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 

de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Diário [da] República Federativa do Brasil, 
Brasília, DF, 28 mai. 2012. Seção 1, p. 1. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm>. Acesso em: 07 
ago. 2014. 

BRASIL. Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. Institui o novo Código Florestal. Diário [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 16 set. 
1965. Seção 1, p. 9529. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4771impressao.htm>. Acesso em: 07 ago. 2014. 

BRASIL. Lei nº 7.511, de 7 de julho de 1986. Altera dispositivos da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, que institui o novo Código Florestal. 
Diário [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 8 jul. 1986. Seção 1, p. 10049. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7511impressao.htm>. Acesso em: 07 ago. 2014. 

BRASIL. Lei nº 7.803, de 18 de julho de 1989. Altera a redação da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e revoga as Leis nºs 6.535, de 15 de 
junho de 1978, e 7.511, de 7 de julho de 1986. Diário [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 20 jul. 1989. Seção 1, p. 12025. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7803.htm>. Acesso em: 07 ago. 2014. 

BRASIL. Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001. Altera os arts. 1º, 4º, 14, 16 e 44, e acresce dispositivos à Lei no 4.771, de 15 

de setembro de 1965, que institui o Código Florestal, bem como altera o art. 10 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o 
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, e dá outras providências. Diário [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 25 ago. 2001. 
Seção 1, p. 1, Edição Extra. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2166-67impressao.htm>. Acesso em: 07 ago. 2014. 

BRASIL. 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. Diário [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 13 mai. 2002. Seção 
1, p. 67. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res02/res30202.html>. Acesso em: 07 ago. 2014. 

BRASIL. Resolução CONAMA nº 369, de 28 de março de 2006. Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo 
impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente-APP. Diário [da] República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 29 mar. 2006. Seção 1, p. 150 Disponível em: <http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=5486>. 
Acesso em: 07 ago. 2014. 

BRESCIANI, Maria Stella. Cidade e História. In: OLIVEIRA, Lúcia Lippi (Org.). CIDADE: história e desafios. Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio 

Vargas, 2002. 295p. 

CAXIAS DO SUL. Lei Complementar nº 12, de 28 de dezembro de 1994. Institui o novo Código Tributário do Município de Caxias do Sul. Jornal do 
Município, Caxias do Sul, RS, 28 dez. 1995. Disponível em: <http://hamurabi.camaracaxias.rs.gov.br/Hamurabi-
faces/externo/exibicao.jsf?leiId=768&from=resultados>. Acesso em: 11 ago. 2014. 

CAXIAS DO SUL. Lei nº 211, de 30 de novembro de 1949. Define o Imposto de Licenças, fixa as suas incidências e regula a sua cobrança. 
Disponível em: <http://hamurabi.camaracaxias.rs.gov.br/Hamurabi-faces/externo/exibicao.jsf?leiId=1714&from=resultados>. Acesso em: 11 ago. 
2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del1985.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11977.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4771impressao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7511impressao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7803.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2166-67impressao.htm
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res02/res30202.html
http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=5486
http://hamurabi.camaracaxias.rs.gov.br/Hamurabi-faces/externo/exibicao.jsf?leiId=768&from=resultados
http://hamurabi.camaracaxias.rs.gov.br/Hamurabi-faces/externo/exibicao.jsf?leiId=768&from=resultados
http://hamurabi.camaracaxias.rs.gov.br/Hamurabi-faces/externo/exibicao.jsf?leiId=1714&from=resultados


 
ONI Nº 02 SEMMA – Versão 15.07.2015 

Página 17 de 47 

D'OLIVEIRA, Rafael Lima Daudt. Parecer RD n. 04/2007. Proferido nos autos do Procedimento Administrativo no E-07/203.472/2006 e aprovado 
pelo Subprocurador Geral do Estado, Dr. Rodrigo Tostes de Alencar Mascarenhas. Disponível em: 
<http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdownload.rj.gov.br%2Fdocume
ntos%2F10112%2F312688%2FDLFE-28589.pdf%2FPARECER05.pdf&ei=hHJ_VnbFFIuYNrClgbAF&usg=AFQjCNHCNrYgddC-
cTXruFBrh_ifFeOxaQ&bvm=bv.80642063,d.eXY&cad=rja>. Acesso em: 25 ago. 2014. 

FELICIO, Bruna da Cunha. Evolução temporal da legislação ambiental e urbanística das áreas de preservação permanente – APPs. Disponível 
em: <http://ibdu.org.br/eficiente/repositorio/Projetos-de-Pesquisa/congressos-e-seminarios/amazonas-2004/113.pdf>. Acesso em: 07 ago. 2014. 

GAZETA DO POVO. Tamanho de APP não leva em conta tipos de solo. Curitiba, 2010. Disponível em: 
<http://www2.gazetadopovo.com.br/papodemercado/tag/apps>. Acesso em: 16 set. 2014. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010. Disponível em: 
<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=430510&search=rio-grande-do-sul>. Acesso em: 02 dez. 2014. 

KAGEYAMA, Paulo Yoshio; GANDARA, Flávio Bertin. Consequências genéticas da fragmentação sobre populações de espécies arbóreas. Série 
Técnica IPEF. Piracicaba, n. 12, n. 32, p. 65-70, 1998. 

LENCIONI, Sandra. Observações sobre o conceito de cidade e urbano. GEOUSP - Espaço e Tempo, São Paulo, v. 24, p. 109-123, 2008. 

MACHADO, Maria Abel. Construindo uma cidade. História de Caxias do Sul – 1875/1950. Caxias do Sul: Maneco Livraria & Editora, 2001. 334p. 

MARTINS, P.S. Estrutura populacional, fluxo gênico e conservação “in situ”. Série Técnica IPEF, Piracicaba, v. 35, p. 71-78, 1987. 

MELO, Arthur Tavares de Oliveira. Fluxo gênico e estrutura genética espacial de Cabralea canjerana (Vell.) Mart. (Meliaceae) em fragmentos 
florestais de mata atlântica. Dissertação de Metrado. Universidade Federal de Goiás. PPG em Genética e Melhoramento de Plantas. Goiânia, 
2012. 88p. 

MIRANDA, Anaiza Helena Malhardes. APP em área urbana consolidada APP. Boletim Eletrônico do Instituto de Registro Imobiliários do Brasil, São 
Paulo, v. 3130, 2008. 

MORAND-DEVILLER, Jacqueline. O justo e o útil em direito ambiental. In: MARQUES, Claudia Lima; MEDAUAR, Odete; DA SILVA, Solange Teles. 
O Novo Direito Administrativo, Ambiental e Urbanístico – Estudos em Homenagem à Jacqueline Morand-Deviller. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2010. 70-79. 

PRIMACK, Richard B.; RODRIGUES, Efraim. Biologia da Conservação. Londrina: E. Rodrigues, 2001. 

SANTOS, Álvaro Rodrigues dos; SCAGLIUSI, Francisco Luiz. Áreas de Preservação Permanente (APPS) no ambiente urbano. A necessidade de 
uma legislação específica. Minha Cidade, São Paulo, ano 11, n. 126.05, Vitruvius, 2011. Disponível em: 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/11.126/3703>. Acesso em: 07 ago. 2014. 

SIQUEIRA, Maria Isabel de. Considerações sobre ordem em colônias: as legislações na exploração do pau-brasil. CLIO – Revista de Pesquisa 
Histórica, João Pessoa, v. 29.1, 2011. 

VIZZOTO, Andrea Teichmann; PRESTES, Vanêsca Buzelato. Direito Urbanístico. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2009. 

 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdownload.rj.gov.br%2Fdocumentos%2F10112%2F312688%2FDLFE-28589.pdf%2FPARECER05.pdf&ei=hHJ_VnbFFIuYNrClgbAF&usg=AFQjCNHCNrYgddC-cTXruFBrh_ifFeOxaQ&bvm=bv.80642063,d.eXY&cad=rja
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdownload.rj.gov.br%2Fdocumentos%2F10112%2F312688%2FDLFE-28589.pdf%2FPARECER05.pdf&ei=hHJ_VnbFFIuYNrClgbAF&usg=AFQjCNHCNrYgddC-cTXruFBrh_ifFeOxaQ&bvm=bv.80642063,d.eXY&cad=rja
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdownload.rj.gov.br%2Fdocumentos%2F10112%2F312688%2FDLFE-28589.pdf%2FPARECER05.pdf&ei=hHJ_VnbFFIuYNrClgbAF&usg=AFQjCNHCNrYgddC-cTXruFBrh_ifFeOxaQ&bvm=bv.80642063,d.eXY&cad=rja
http://ibdu.org.br/eficiente/repositorio/Projetos-de-Pesquisa/congressos-e-seminarios/amazonas-2004/113.pdf
http://www2.gazetadopovo.com.br/papodemercado/tag/apps
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=430510&search=rio-grande-do-sul
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/11.126/3703


 
ONI Nº 02 SEMMA – Versão 15.07.2015 

Página 18 de 47 

Tabela 1: Alterações e evolução da legislação aplicável ao ambiente urbano, considerando o licenciamento, o parcelamento de solo e edificação e 
meio ambiente. 
 

Legislação Tipo 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2012 

Decreto 23.793/1934 F           

Lei 4771/1965 F           

Lei 7511/1986 F           

Lei 7803/1989 F           

MP 2166-67/2001 F           

Lei 12651/2012 F           

Lei 6766/1979 PS           

Lei 27/1948 E           

Lei 211/1949 E           

Lei 6938/1981 L           

CONAMA 001/1986 L           

Decreto 99.274/1990 L           

Lei 9077/1990 L           

CONAMA 237/1997 L           

CONSEMA 102/2005 L           

LC 140/ 2011 L           

Decreto 24643/1934 A           

 
 
Legenda:  
(F) Florestal;  
(A) Águas;  
(PS) Parcelamento do Solo;  
(E) Edificação – licença para construir;  
(L) Licenciamento Ambiental.  
Cinza claro: legislação federal;  
Cinza médio: legislação estadual;  
Cinza escuro: legislação municipal 
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