Áreas de Preservação
Permanente no Meio
Ambiente Urbano
Braço do Norte – Novembro/2018

Lei 12.651, de 25 de maio de 2012
Art. 1-A. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da
vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de
Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matériaprima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o
controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos
econômicos e financeiros para o
alcance de seus
objetivos.
(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).
ADIs ns. 4901, 4902, 4903 e 4937 e Ação Declaratória de
Constitucionalidade (ADC) n. 42 – Julgado 28/02/2018

COMPETÊNCIA LEGISLATIVA (CF/88)
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos
de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

Art. 24.
§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer
normas gerais.
§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.
§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência
legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.
Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
(art. 3º, II, da Lei Federal n. 12.651/12)
Art. 3º - (...)
II - Área de Preservação Permanente - APP: área
protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a
função ambiental de preservar os recursos hídricos,
a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade,
facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas;

Da Delimitação das Áreas de Preservação
Permanente
Art. 4º Considera-se Área de Preservação
Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os
efeitos desta Lei:
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água

natural perene e intermitente, excluídos os
efêmeros, desde a borda da calha do leito
regular (ADI 4903), em largura mínima de:

Decreto Federal 7.830/2012 – Regulamenta o CAR
XII - rio perene - corpo de água lótico que possui
naturalmente escoamento superficial durante todo o período
do ano;
XIII - rio intermitente - corpo de água lótico que naturalmente
não apresenta escoamento superficial por períodos do ano;
XIV - rio efêmero - corpo de água lótico que possui
escoamento superficial apenas durante ou imediatamente
após períodos de precipitação;

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais,
em faixa com largura mínima de:
(...)
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos
d’água perenes (ADI 4903), qualquer que seja sua
situação topográfica, no raio mínimo de 50
(cinquenta) metros;

Julgamento da ADI 4903
XIX do art. 003°, conforme a Constituição ao referido
dispositivo para que o termo "leito regular" seja
compreendido como "leito maior", na forma
anteriormente prevista na legislação e,
art. 003°, XVII e ao art. 004°, 0IV, para que abranja a
proteção das nascentes e olhos d'água intermitentes
e das nascentes, ainda que não deem origem a
curso d'água ou que não tenham origem no
afloramento do lençol freático

Restinga
XVI - restinga: depósito arenoso paralelo à linha da
costa, de forma geralmente alongada, produzido por
processos de sedimentação, onde se encontram
diferentes comunidades que recebem influência
marinha, com cobertura vegetal em mosaico,
encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e
depressões, apresentando, de acordo com o estágio
sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo,
este último mais interiorizado

Restinga
Art. 4º - (...)
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou
estabilizadoras de mangues;

Restinga Geológica (Acidente Geográfico)
x
Vegetação de Restinga

Restinga
1) Vegetação de Restinga não é APP;
2) Para ser APP tem que fixar dunas ou estabilizar
mangues;
3) Vegetação de restinga sem essas qualidades
integra o Bioma Mata Atlântica e segue as regras
para uso e autorização de corte daquele diploma;

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
•

Obrigação de manutenção e recomposição das APP’s em caso de
supressão da vegetação (art. 7º, caput e §1º, Lei 12.651/12);

•

Obrigação propter rem, que se transfere com a coisa (art. 7º, §2º,
Lei 12.651/12);

•

Altera a forma de recomposição das APP’s para áreas rurais
consolidadas com ocupação até 22 de julho de 2008 (art 7º, §3º,
Lei 12.651/12);

•

Atividades de baixo impacto ambiental (art. 9º, Lei 12.651/12);

ÁREA URBANA CONSOLIDADA
(art. 3º, XXVI, da Lei Federal n. 12.651/12 c/c art. 47, II da Lei Federal n.
11.977/09)
Área integrante do perímetro urbano com densidade demográfica
superior a 50 (cinquenta) habitantes por hectare, além de malha viária
implantada, e que tenha, no mínimo, 2 (dois) dos seguintes elementos
de infraestrutura urbana implantados:
a) drenagem de águas pluviais urbanas;
b) esgotamento sanitário;
c) abastecimento de água potável;
d) distribuição de energia elétrica; ou
e) limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos.

ÁREA URBANA CONSOLIDADA – Terras Devolutas
(LEI Nº 13.465, DE 11 DE JULHO DE 2017 – Revogou a 11.977/09)

§ 2o Para os fins desta Lei, considera-se área urbana consolidada aquela:
I - incluída no perímetro urbano ou em zona urbana pelo plano diretor ou por lei
municipal específica;
II - com sistema viário implantado e vias de circulação pavimentadas;
III - organizada em quadras e lotes predominantemente edificados;
IV - de uso predominantemente urbano, caracterizado pela existência de
edificações residenciais, comerciais, industriais, institucionais, mistas ou
voltadas à prestação de serviços; e
V - com a presença de, no mínimo, três dos seguintes equipamentos de
infraestrutura urbana implantados:
a) drenagem de águas pluviais;
b) esgotamento sanitário;
c) abastecimento de água potável;
d) distribuição de energia elétrica; e
e) limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos.

Lei 13.465/2017
Art. 11. Para fins desta Lei, consideram-se:
I - núcleo urbano: assentamento humano, com
constituído por unidades imobiliárias de área
parcelamento prevista na Lei nº 5.868, de
independentemente da propriedade do solo,
qualificada ou inscrita como rural;

uso e características urbanas,
inferior à fração mínima de
12 de dezembro de 1972,
ainda que situado em área

II - núcleo urbano informal: aquele clandestino, irregular ou no qual não foi
possível realizar, por qualquer modo, a titulação de seus ocupantes, ainda que
atendida a legislação vigente à época de sua implantação ou regularização;
III - núcleo urbano informal consolidado: aquele de difícil reversão,
considerados o tempo da ocupação, a natureza das edificações, a localização
das vias de circulação e a presença de equipamentos públicos, entre outras
circunstâncias a serem avaliadas pelo Município;

ÁREA URBANA CONSOLIDADA
(Lei Estadual n. 14.675/2009 - Lei Estadual n. 16.342/2014)
Art. 28 – (...)
VII – área urbana consolidada: parcela da área urbana com malha viária
implantada e que tenha, no mínimo, 2 (dois) dos seguintes
equipamentos de infraestrutura urbana implantados:
a) drenagem de águas pluviais urbanas;
b) esgotamento sanitário;
c) abastecimento de água potável;
d) distribuição de energia elétrica; ou
e) limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos;

ÁREA URBANA CONSOLIDADA
(ENUNCIADO 02 – MP/SC)
“Considera-se área urbana consolidada aquela situada em zona urbana
delimitada pelo poder público municipal, com base em diagnóstico
socioambiental, com malha viária implantada, com densidade
demográfica considerável e que preencha os requisitos do art. 47, II, da
Lei nº 11.977/2009, excluindo-se o parâmetro de 50 habitantes por
hectare.

ÁREA URBANA CONSOLIDADA
(Lei Estadual 17.492/2018 – Nova Lei do Parcelamento do Solo)
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se:
I – área urbana: a parcela do território, contínua ou não, incluída no
perímetro urbano pelo Plano Diretor ou por lei municipal específica;
II – área urbana consolidada: parcela da área urbana com malha viária
implantada e que tenha, no mínimo, 2 (dois) dos seguintes
equipamentos de infraestrutura implantados:
a) drenagem de águas pluviais urbanas;
b) esgotamento sanitário;
c) abastecimento de água potável;
d) distribuição de energia elétrica; ou
e) limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos;

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Das APPs em
16.342/2014)

Áreas

Urbanas

Consolidadas

(Lei

Estadual

Art. 122-A. Os Municípios poderão, através do Plano Diretor ou de
legislação específica, delimitar as áreas urbanas consolidadas em
seus respectivos territórios, disciplinando os requisitos para o uso e
ocupação do solo e estabelecendo os parâmetros e metragens de
APPs a serem observados em tais locais.
Parágrafo único. Os requisitos para regularização a que se refere o
caput deste artigo poderão ser definidos para a totalidade do território
municipal ou para cada uma de suas zonas urbanísticas.

CENÁRIO 1 – Área Não Consolidada
Curso Natural c/ Vegetação
Deve-se atender as metragens mínimas
30m; 50m

CENÁRIO 2 – Área Consolidada
Curso d’água Natural com Vegetação nas margens

Possibilidade de Aplicação dos 15m (6.766/79)
Flexibilização do art. 4º da Lei 12.651/2012
Possibilidade de Interpretação para LOTE

ENUNCIADO 03: DA DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS URBANAS
CONSOLIDADAS, DE INTERESSE ECOLÓGICO E DE RISCO E A
POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 4º DA LEI N.12.651/2012.
“Na hipótese de áreas urbanas consolidadas, e não sendo o caso de
áreas de interesse ecológico relevante e situação de risco, será admitida
a flexibilização das disposições constantes no art. 4º da Lei
n.12.651/2012, desde que observado o limite mínimo previsto no disposto
no inc. III do art. 4º da Lei n.6.766/79 (quinze metros) para as edificações
futuras; e o limite previsto no art. 65, §2º, da Lei n.12.651/2012 (quinze
metros) para a regularização de edificações já existentes.”

CENÁRIO 3 - LOTEAMENTO
Art. 3º VIII - utilidade pública:
b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de
transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de
solo urbano aprovados pelos Municípios, saneamento, gestão de resíduos,
energia, telecomunicações, radiodifusão, instalações necessárias à realização de
competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, bem como
mineração, exceto, neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho;

CENÁRIO 4 – Curso Retificado
Art. 119-C. Não são consideradas APPs, as áreas cobertas ou não
com vegetação:
III – nas faixas marginais de canais, valas, galerias de drenagem ou
de irrigação e talvegues de escoamento de águas da chuva;
IV – nas faixas marginais de cursos d’água não naturais, devido à
realização de atividades de canalização, tubulação ou incorporação
de cursos d’água a sistemas produtivos ou de drenagem urbana ou
rural; e

DIREITO ADQUIRIDO (Código Estadual)
Art. 122-D. É reconhecido o direito adquirido relativo
à manutenção, uso e ocupação de construções
preexistentes a 22 de julho de 2008 em áreas
urbanas, inclusive o acesso a essas acessões e
benfeitorias, independentemente da observância dos
parâmetros indicados no art. 120-B, desde que não
estejam em área que ofereça risco à vida ou à
integridade física das pessoas.

Enunciado
05:
Das
construções
distanciamento inferior a 15 metros

consolidadas

com

“As construções situadas em distanciamento inferior a 15 metros dos
cursos d’água - excluídas as construções antigas que estejam em
conformidade com as legislações mais restritivas em vigor à época
da construção – são consideradas obras irregulares e sujeitas à
demolição.”
“Em se tratando de construção situada em área urbana consolidada,
verificando-se, através de diagnóstico socioambiental, a ausência de
situação de risco e interesse ecológico relevante, poderá o Ministério
Público optar pela aplicação de medida compensatória,
concomitante à adequação do saneamento básico do imóvel,
observado o assento n. 001/2013/CSMP.”

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALVARÁ PARA
COMPLEMENTAÇÃO
DE
CONSTRUÇÃO.
REGIÃO
DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA URBANA CONSOLIDADA.
TOPOGRAFIA E CARACTERÍSTICAS QUE FAVORECERAM A
COLONIZAÇÃO A PARTIR DAS MARGENS DOS RIOS. CASO EM
QUE A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DEVE PREVALECER SOBRE A
FEDERAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
Em se tratando de área urbana consolidada, sem quebra da ordem
jurídica, pode o Município, no que couber, completar normas gerais e
tornar-se um elo de ligação entre a norma e a realidade da sociedade.
(Ap. Cível em MS nº 2006.029237-1, Rio do Sul, Rel.: Des. Substituto
Ricardo Roesler)

AMBIENTAL E URBANÍSTICO. CONSTRUÇÃO DE
PRÉDIOS RESIDENCIAIS. RECUO EM RELAÇÃO A
CURSO D'ÁGUA (RIO DAS ANTAS). ÁREA URBANA
CONSOLIDADA. EXISTÊNCIA DE INÚMERAS OUTRAS
CONSTRUÇÕES EM SITUAÇÃO IDÊNTICA NA MESMA
REGIÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI DE PARCELAMENTO
DO SOLO URBANO (15 METROS). RECURSO PROVIDO
PARA CONCEDER A SEGURANÇA. PRECEDENTES.
(TJSC, Apelação Cível em Mandado de Segurança n.
2011.092623-4, de Itajaí, rel. Des. Jaime Ramos , j. 31-052012)". (ACMS n. 2013.026278-9, de Itajaí, rel. Des.
Gaspar Rubick, Primeira Câmara de Direito Público, j.
10-12-2013).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N.
2.292/2008 QUE ALTEROU O PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE GETÚLIO – AFIRMAÇÃO DE QUE HÁ VIOLAÇÃO À
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, NO QUE PERTINE À COMPETÊNCIA
SUPLEMENTAR DE LEGISLAR SOBRE MATÉRIA AFETA AO MEIO
AMBIENTE – REDUÇÃO DA METRAGEM DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE – PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS DIRETRIZES DO CÓDIGO
FLORESTAL – POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE
A INCIDÊNCIA DESSE DIPLOMA ATINGE AS ÁREAS RURAIS – DISTÂNCIA
DE 15 (QUINZE) METROS DO CURSO D'ÁGUA FIRMADA PARA AS ÁREAS
URBANAS – REGRAMENTO QUE DEVE TER POR BASE A LEI DE
PARCELAMENTO DO SOLO URBANO (LEI N. 6.766/79) – RECOMENDAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO, POR MEIO DA CURADORIA DO MEIO AMBIENTE
DO VALE DO ITAJAÍ, PARA SE RESPEITAR AS DIRETRIZES DA LEI N.
6.766/79 NESSES CASOS, INCLUSIVE, COM RELAÇÃO À DISTÂNCIA
ADOTADA – PARÂMETROS UTILIZADOS PELO ENTE PÚBLICO – AUSÊNCIA
DE VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE, EM SEDE DE CONTROLE
CONCENTRADO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO
CONDICIONADA AO AFASTAMENTO DE 15 METROS DO CORPO
D'ÁGUA, CONFORME DISPÕE O ART. 250 DO PLANO DIRETOR DE
CHAPECÓ. RIACHO CANALIZADO, INSERIDO EM IMÓVEL
LOCALIZADO EM ÁREA URBANA INEQUIVOCADAMENTE
CONSOLIDADA. EXIGÊNCIA DISPENSADA, A TEOR DO ART. 301, §
2º, DO PLANO DIRETOR E DO ART. 119-C, IV, DO CÓDIGO
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. CANALIZAÇÃO AUTORIZADA
PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE
DO CÓDIGO FLORESTAL BRASILEIRO E DA LEI DE
PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. SENTENÇA QUE CONCEDEU
A ORDEM MAN-TIDA. APELO E REMESSA DESPROVIDOS. (Julgado
em 04/06/2014)

Justificativa dos Acórdãos do TJ/SC

O reconhecimento da inaplicabilidade da regra disposta
na legislação ambiental prevendo a conservação das
faixas marginais dos cursos d'água ocorre apenas em
circunstâncias especiais, exigindo a conjunção dos
seguintes pressupostos fáticos:
• ocupação urbana consolidada à margem de curso
d'água sem a observância do afastamento legal;
• consequente perda das funções ecológicas inerentes
às faixas marginais de curso d'água;

• irreversibilidade da situação, por se mostrar inviável, na prática,
a recuperação da faixa marginal;
• irrelevância, nesse contexto, dos efeitos positivos que poderiam
ser gerados com a observância do recuo em relação às novas
obras;
• ausência de alternativa técnica ou locacional para a execução da
obra (via de regra, em virtude da extensão reduzida dos lotes);
• prevalência do princípio da isonomia de tratamento em relação
ao exercício do direito de propriedade.
Presentes tais premissas, deve ser observado, em vez do
afastamento de trinta metros, o recuo de quinze metros previsto na
Lei de Parcelamento do Solo Urbano, ante a ausência de função
ambiental do curso d'água

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA
URBANA CONSOLIDADA.
Não obstante, há que se considerar que o Distrito de Porto Figueira, onde se
encontra a construção da parte ré, diz respeito à área urbana de ocupação
histórica que remonta, pelo menos, à década de 1960.
Depoimentos tomados em processos similares em torno da mesma área,
confirmam a existência histórica de Porto Figueira como área urbana consolidada
e centro turístico, confirmando, também, que não havia vegetação no local desde
longa data; que há toda uma infraestrutura no referido Distrito, com rede de
esgoto, pavimentação de ruas, energia elétrica, água potável, coleta de lixo etc.
A ocupação da área do Porto Figueira ocorre, pelo menos, desde a década de
1960, tempo em que se estruturou como área urbana, perdendo toda a
característica de floresta natural. Aliás, essa situação se repetiu em centenas de
municípios localizados à beira de cursos d'água, com a conivência e estímulo do
Poder Público de todas as esferas. (TRF 4ª Região)

SÚMULA 613 – STJ
Súmula 613 – Não se admite a aplicação da teoria do fato
consumado em tema de Direito Ambiental (Primeira Seção, julgado
em 09/05/2018. Dje 14/05/2018)
[...] AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE
PROTEÇÃO PERMANENTE. PROXIMIDADE A LEITO DE RIO.
CONSTATAÇÃO DE ATIVIDADE CAUSADORA DE IMPACTO
AMBIENTAL. CASAS DE VERANEIO. IMPOSSIBILIDADE DE
ALEGAÇÃO
DE
FATO
CONSUMADO
EM
MATÉRIA
AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE DIREITO DE
POLUIR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] (AgRg no REsp
1497346 MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015)

Considerações Finais
• IN 70 – FATMA | IN Municipal
• Importância do Diagnóstico Sócioambiental
• Mapeamento das Áreas de Risco e Faixas
Sanitárias
• Descrição na Licença Ambiental dos limites de APP
• Legislação Municipal de Regularização Ambiental e
Compensação
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