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Como são belas as cidades que superam a 

desconfiança doentia e integram os que são 

diferentes, fazendo desta integração um novo 

fator de progresso! Como são encantadoras as 

cidades que, já no seu projeto arquitetônico, 

estão cheias de espaços que unem, 

relacionam, favorecem o reconhecimento do 

outro (FRANCISCO, 2013) 

 

 
 
 



RESUMO 
 
O crescente processo de urbanização, que se verifica em várias partes do mundo, tem 
implicado em importantes desafios ao poder público e à coletividade. As cidades devem 
ser locais onde, a despeito da concentração populacional, as pessoas consigam viver em 
harmonia com o meio ambiente, em condições de vida saudáveis e dignas. A realidade, 
no entanto, tem demonstrado que a expansão urbana, entre outros problemas, vem 
acompanhada de um deficit de moradias, o que acaba por impulsionar uma parte da 
população, geralmente a camada mais pobre, a se estabelecer em áreas inapropriadas à 
ocupação humana. A proliferação de assentamentos humanos irregulares às margens 
dos cursos de água, áreas de especial relevância ambiental, não apenas tem a 
potencialidade de comprometer a qualidade de vida de seus moradores, como ainda de 
promover a degradação ambiental, em especial por se tratar de local sensível e de 
grande importância para o equilíbrio do meio ambiente. A presente dissertação tem por 
objetivo analisar a utilização da desapropriação na promoção da remoção das pessoas 
dessas áreas e sua eficácia na promoção do equilíbrio ambiental de uma área de 
preservação permanente ciliar, sem que isso comprometa o direito constitucional à 
moradia. O trabalho foi realizado com base no método dedutivo, mediante pesquisa 
bibliográfica e de campo, além da análise do caso das desapropriações ocorridas no 
projeto de Requalificação Urbana e Ambiental do Ribeirão Arrudas. Após a análise, 
concluiu-se que, embora nem sempre seja necessário, a utilização da desapropriação 
poderá ser, em harmonia com o direito social à moradia digna, uma alternativa viável 
para a promoção da efetividade do equilíbrio ambiental às margens dos cursos de água. 
 
 
Palavras-chave: Cidades Sustentáveis, Áreas de Preservação Permanente Ciliar, 
Ocupação irregular, Desapropriação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
The growing process of urbanization, which is found in various parts of the world, has 
meant significant challenges to the Government and the community. Cities should be 
places where, in spite of population concentration, people can live in harmony with the 
environment, in healthy and dignified living conditions. The reality, however, has 
shown that urban sprawl, among other problems, comes with a deficit of housing, which 
ultimately boost a population part, usually the poorest, to settle in inappropriate areas. 
The proliferation of irregular human settlements close to watercourses, areas of special 
environmental significance, not only has the potential to compromise the quality of life 
of its residents, but also to promote environmental degradation, especially because it is a 
sensitive site of great importance for the balance of the environment. This thesis aims to 
analyze the use of expropriation in promoting the removal of people from these areas 
and its effectiveness in promoting environmental balance of permanent preservation 
area, without compromise the constitutional right to housing. The study was conducted 
based on the deductive method by literature search, field and analysis of the case of 
expropriations occurred in the project of Urban and Environmental Recovery of River 
Arrudas. After analysis, it was concluded that, although it is not always necessary, the 
use of expropriation may be in harmony with the social right to decent housing, a viable 
alternative to promote the effectiveness of environmental balance on the banks of 
watercourses. 
 
 
 
Keywords: Sustainable Cities, Riparian areas of permanent preservation,  
Inappropriate occupation, Expropriation. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O aumento da população mundial e a irreversível expansão urbana tendem a 

propiciar sérios desafios à sustentabilidade. O meio ambiente natural é influenciado 

diretamente pelo crescimento das cidades acompanhado, com frequência, de 

desmatamentos, poluição do ar, do solo e de contaminação das águas com o lançamento 

de resíduos, o que afeta a qualidade de vida das pessoas. A degradação ambiental é uma 

indesejada consequência de um desordenado e acelerado processo de urbanização. 

As cidades podem possuir locais que, devido a sua grande relevância para o 

equilíbrio ecológico, são particularmente sensíveis às agressões ao meio ambiente. É o 

que ocorre com as margens dos rios e córregos, áreas de preservação permanente ciliar, 

que são importantes ecossistemas naturais, desempenhando funções como a proteção 

dos cursos de água, a prevenção da erosão do solo, do assoreamento e de inundações.  

Apesar de sua importância para o equilíbrio ambiental, a expansão urbana 

propicia o surgimento de moradias em área de preservação permanente ciliar 

inapropriada à ocupação humana. Geralmente, a camada mais pobre da população, sem 

alternativas, acaba por ocupar e se estabelecer nas proximidades desses cursos de água, 

formando, muitas vezes, áreas favelizadas sem infraestrutura adequada de saneamento 

básico. A consequência é que o lixo, entulhos e esgotos acabam por ser jogados 

diretamente nesses corpos d’água ou em suas margens. 

Essa ocupação em local inadequado à existência de assentamentos humanos 

causa degradação ambiental como a poluição dos rios e córregos, contaminação do 

lençol freático, erosão do solo, supressão da flora e perda de habitat para os animais. 

Além disso, tais assentamentos ainda expõem seus moradores a situações degradantes 

devido à convivência com ratos, doenças, mau cheiro, inundações e desmoronamentos. 

Diante desse quadro, constitui objetivo da presente pesquisa analisar a 

desapropriação, diante da existência das ocupações irregulares em áreas de preservação 

permanente ciliar, como instrumento de uma política ambiental na promoção do 

restabelecimento do equilíbrio ecológico. 

A gravidade e frequência da ocorrência dessas ocupações ensejaram a 

Organização das Nações Unidas a realizar diversas conferências para tratar do assunto. 

Em face do processo de urbanização, constatou-se a importância de encontrar soluções 

para a promoção das cidades sustentáveis e de assentamentos humanos inclusivos. É 
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necessário planejamento urbano eficaz que consiga promover o equilíbrio ambiental e a 

inclusão social. 

Superada a concepção, preconizada pelo Estado Liberal, da propriedade como 

um direito absoluto, ela deve cumprir sua função social, inclusive em sua dimensão 

ambiental. A desapropriação, apesar de ser uma forma extrema de intervenção estatal, 

pode ser utilizada para a promoção dessa função social.  

Diante desse cenário, cabem as seguintes indagações: A desapropriação de 

imóveis com a promoção da remoção das pessoas que ocupam irregularmente áreas de 

preservação permanente ciliar pode ser utilizada eficazmente como um instrumento de 

gestão urbana e ambiental na promoção de uma cidade sustentável? A desapropriação 

pode conciliar a promoção do equilíbrio ambiental nas áreas de preservação permanente 

ciliar sem comprometer o direito fundamental à moradia digna? 

Com o acelerado processo de urbanização, em que se constata uma deficit de 

moradias, em especial nos grandes centros urbanos, a remoção dos moradores é uma 

questão social que deve ser considerada mesmo que eles ocupem habitações precárias 

sem infraestrutura de saneamento básico, expostos a risco de inundações e 

desmoronamentos e, ainda, que acarretem degradação ambiental. 

Nesses aspectos de tema e problemas delineados, busca-se, com a presente 

pesquisa, analisar o ordenamento jurídico brasileiro sob o tema propriedade, área de 

preservação permanente e desapropriação, em especial para a promoção da gestão 

urbana e ambiental.  

A pesquisa ora proposta embasa-se em argumentos de ordem científica e social 

relevantes e justifica-se também pelo fato de que, em muitos centros urbanos, a 

ocupação irregular às margens dos corpos de água é uma indesejada realidade. 

Além do argumento fático a justificar a presente pesquisa, observa-se que a 

regulamentação do Decreto-lei 3.645/1941 e da Lei 4.132/1962 sobre a desapropriação 

ambiental, limitou-se a tratar dos locais particularmente dotados pela natureza e 

destinados à preservação dos cursos e mananciais de água. A Lei 9.985/2000 se refere 

em vários dispositivos à desapropriação em unidades de conservação que, como as áreas 

de preservação permanentes, possuem relevância ambiental. Nada obstante, o 

ordenamento jurídico brasileiro não possui nenhuma previsão específica relativa à 

desapropriação em área de preservação permanente ciliar. 

Como primeira hipótese de solução ao problema proposto, partiu-se do 

entendimento de que a utilização da desapropriação para a remoção compulsória das 
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pessoas, mesmo quando ocupem indevidamente áreas de relevância ambiental, 

representaria uma agressão ao direito de moradia e deve ser evitada. Nesse caso, a 

função social da propriedade estaria sendo observada pelo exercício do direito 

fundamental à moradia. A gestão urbana e ambiental poderia consistir na promoção da 

regularização fundiária dos assentamentos humanos, com a instalação de iluminação 

pública e de infraestrutura adequada como a de água e esgoto no local da ocupação, o 

que poderia contribuir para o bem-estar dos moradores, sem a necessidade de remoções, 

e, ainda, promoveria o equilíbrio ambiental. 

A segunda hipótese reconheceria a desapropriação, com a remoção dos 

moradores que ocupam as áreas de preservação permanente ciliar, como uma solução 

eficaz na promoção de uma eficiente gestão urbana e ambiental, sem comprometer o 

direito constitucional à moradia digna. Ao promover a remoção das moradias, a 

desapropriação não apenas afastaria um importante fator de degradação do meio 

ambiente, como ainda viabilizaria o surgimento de espaços públicos com utilização 

compatível com uma área de relevância ambiental. Em se tratando de áreas 

especialmente sensíveis às agressões ambientais, a ocupação humana não poderia, em 

princípio, ser mantida. 

Atendendo à Linha de Pesquisa “Direito, Planejamento e Desenvolvimento 

Sustentável” da área de concentração “Direito Ambiental e Desenvolvimento 

Sustentável”, do Programa de Pós-graduação da Escola Superior Dom Helder Câmara, 

pretende-se analisar a temática da presente proposta a partir da compreensão da 

utilização da desapropriação para a remoção das ocupações irregulares em área de 

preservação permanente ciliar, áreas que possuem especial relevância ambiental. 

Nessa perspectiva, dedicou-se, inicialmente, capítulo próprio ao estudo das 

cidades sustentáveis, em que são compreendidas a tendência de expansão urbana e a 

relevância da promoção das cidades sustentáveis através de um planejamento 

urbanístico e ambiental. 

A pesquisa também buscou compreender a evolução legislativa no tratamento 

das áreas de preservação permanente e entender sua importância, em especial aquelas às 

margens dos cursos de água, para a promoção do equilíbrio ambiental, além de analisar 

a degradação ambiental e social resultante das ocupações irregulares, inclusive sob o 

enfoque da Organização das Nações Unidas. 

Analisou-se a evolução histórica da concepção da propriedade particular e da 

desapropriação, a desapropriação urbanística e ambiental na promoção de cidades 
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sustentáveis, assim como o tratamento normativo e doutrinário para a desapropriação e 

efetiva implantação de unidade de conservação que, tal como a área de preservação 

permanente, é local de especial proteção ambiental. 

Dedicou-se um capítulo à parte para se estudar a desapropriação em área de 

preservação permanente ciliar na promoção das cidades sustentáveis. Assim, foram 

feitas considerações sobre a problemática das ocupações irregulares e sobre a 

ponderação entre os direitos fundamentais de propriedade, de moradia, à vida e do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Por fim, foi feita a apresentação do caso concreto 

do Projeto de Requalificação Urbana e Ambiental do Ribeirão Arrudas. 

O desenvolvimento da pesquisa empregou o método qualitativo, consistente em 

pesquisa bibliográfica a respeito do objeto de estudo, especialmente nos aspectos legais 

e doutrinários, além de pesquisa de campo sobre o caso concreto estudado, com o 

intuito de encontrar as possíveis soluções para os problemas citados. 

A presente pesquisa partiu dos estudos de ToschioMukai sobre o urbanismo e 

sua íntima relação com o meio ambiente em sua obra Direito Urbano e Ambiental 

(MUKAI, 2010), encontrando referenciais específicos de alternativas de gestão urbana e 

ambiental frente à problemática das ocupações informais em áreas de especial interesse 

ambiental, em Élisson Cesar Prieto em seu artigo denominado O Estatuto da Cidade e o 

Meio Ambiente (PRIETO, 2006). 

Os estudos se desenvolveram também a partir de referenciais jurídicos 

normativos como a Constituição Federal de 1988 e de outras leis infraconstitucionais, 

em especial o Decreto-lei 3.365/1941, as Leis 4.132/1962, 11.977/2009 e 12.651/2012, 

além de decisões judiciais eoutras doutrinas pesquisadas, dentre várias destaca-seMeio 

Ambiente Urbano (MARQUES, 2010) e Desapropriação e Política Urbana (SANTOS, 

2010). 
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2 A SUSTENTABILIDADE DAS CIDADES 

 

2.1 O processo de urbanização das cidades 

 

Com o início da prática da agricultura e da criação de animais domésticos, que 

exigiam a permanência em locais fixos, as pessoas começaram a abandonar a vida 

nômade para se vincular à ocupação do solo em caráter duradouro (COSTA, 2009, p. 

23). A prática da caça implicava em riscos, além de ter resultado incerto. Sua 

substituição pela agricultura e pecuária tem início conhecido na Mesopotâmia e no 

Egito 6.000 a.C. A fixação do homem, com a formação dos primeiros agrupamentos 

humanos, em razão da relativa fartura alimentar que proporcionava, favoreceu a 

ocorrência de um grande aumento demográfico, (FIGUEIREDO, 2010, p. 53). 

 

Nas pequenas fazendas e plantações, o trabalho diário tinha de seguir uma 
programação mais rígida que nos dias de vida nômade. Se era hora de 
capinar, de cavar ou de semear, a oportunidade tinha de ser aproveitada, ou 
poderia ser perdida [...] As pessoas podiam possuir ovelhas, mas, de certa 
forma, as ovelhas é que possuíam as pessoas, praticamente fixando-as ao 
vilarejo (BLAINEY, 2009, p. 32-33). 

 

Uma vez estabelecidos em locais fixos, as pessoas naturalmente tendem a se 

relacionar umas com as outras em busca de satisfazer suas necessidades. O filósofo 

grego Platão já expunha em sua obra A República que uma cidade nasce porque as 

pessoas não são autossuficientes (PLATÃO, 2006, p. 62-63). 

Assim, as cidades surgiram e se desenvolveram impelidas ainda pelas 

necessidades sociais como a troca de utensílios (SANT’ANNA, 2011, p. 125). Embora 

as cidades tenham começado a surgir por volta de 3.500 a.C, no vale do Rio Eufrates e 

Tigre (SILVA, 2012, p. 19), o processo de urbanização somente se acelerou com o 

início da fabricação em massa de produtos, ocorrida durante revolução industrial, na 

Inglaterra, na primeira metade do século XIX (PRIETO, 2006, p. 3). Desde então, a 

urbanização vem se intensificando exigindo da sociedade contemporânea instrumentos 

que procurem harmonizar o crescimento populacional nas cidades com o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

No Brasil, em 1940, apenas 31,2% da população vivia em áreas urbanas. Já em 

2000, esse percentual salta para 81,2% (REIS, 2013, p.290). Em 2015, já são 85% (I 

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DAS CIDADES SUSTENTÁVEIS, 2015).  
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[…] os efeitos da Revolução Industrial chegaram ao Brasil com algum atraso, 
e a urbanização acelerada, bem como suas consequências também chegaram 
aqui após alguns anos da influência que exerceram nos países desenvolvidos. 
Porém, o fenômeno da urbanização acelerada aqui chegou, justamente com o 
desenvolvimento econômico do país, e continua em ritmo cada vez maior 
(MUKAI, 2010, p. 62). 

 

“Como se sabe, as cidades brasileiras foram vítimas do processo desordenado 

de urbanização que marcou a metade do século passado e essas intensas transformações 

no meio urbano também impactaram sobre o meio ambiente” (PRIETO, 2006, p. 1). A 

grande concentração populacional traz inúmeros desafios ambientais para o poder 

público e para a sociedade já que potencializa a ocorrência de poluição do ar, das águas, 

sonora, eletromagnética, entre outras (FIGUEIREDO, 2013, p. 399). As cidades 

contaminam a água, o ar, o solo e prejudicam a fauna e a flora com o lançamento de 

resíduos no meio ambiente natural (MARQUES, 2010, p. 89).  

Evidencia-se, assim, a íntima relação entre o crescimento desordenado das 

cidades e a promoção de degradação ao meio ambiente, comprometendo a sadia 

qualidade de vida das pessoas. 

O crescimento desordenado das cidades, impulsionado ainda pelos retirantes do 

campo, propiciam o surgimento de uma cidade informal, marginalizada (CARVALHO; 

VENÂNCIO, 2015, p. 104). 

 

Dentre os graves problemas ambientais reunidos nas periferias, podemos 
destacar: falta de calçamento, pavimentação de ruas e saneamento básico; 
ausência de controle de enchentes, bem como de medidas para se evitar os 
alagamentos; falta ou insuficiência de serviços de saúde (que acarretam 
demanda superior à capacidade, em regiões vizinhas que deles dispõe), 
educação, transportes, recolhimento do lixo e segurança e ligações 
clandestinas de energia elétrica e água (MARQUES, 2010, p. 91). 

 

Os desafios para a implementação de uma cidade sustentável aumentam à 

medida que se intensifica a urbanização. O aumento da poluição, do tráfego de veículos, 

das inundações e do lixo e a diminuição de áreas verdes são apenas alguns dos 

problemas que tendem a ocorrer com a expansão desordenada dos centros urbanos. 

Ao buscar promover a satisfação das necessidades da população, as cidades 

devem conciliar e harmonizar o desenvolvimento urbano com o meio ambiente 

equilibrado e a dignidade humana. ToshioMukai, em sua obra Direito Urbano e 

Ambiental, ao reconhecer a inter-relação entre o desenvolvimento urbano e o meio 
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ambiente, propõe uma análise não apenas do Direito Urbanístico, mas do Direito da 

Cidade, em especial, do Direito Ambiental (MUKAI, 2010, p. 16). 

Élisson Cesar Prieto propõe uma abordagem da política de desenvolvimento 

urbano a ser executada pelo Poder Público por meio da análise de instrumentos 

urbanísticos que assegurem um desenvolvimento ordenado em harmonia com o meio 

ambiente natural e artificial (PRIETO, 2006, p. 2). 

Prieto (2006, p. 3) expõe: “[...] não há uma dicotomia entre meio ambiente e 

meio urbano, nem um debate em torno dessas questões como compartimentos 

estanques. Ao contrário, há uma inter-relação profunda entre ambos que merece ser 

abordada.” É necessário que o Poder Público encontre mecanismos que permitam 

implementar esse desenvolvimento urbano sustentável. O crescimento das cidades e o 

meio ambiente equilibrado são dois aspectos inter-relacionados. Um não deve ocorrer 

sem o outro, de forma a assegurar uma vida digna e saudável para toda a população. 

“Importante ressaltar que as questões ambientais no meio urbano pouco têm 

sido, cientificamente, discutidas, sobretudo para apontar alternativas e soluções para os 

crescentes problemas vivenciados nas cidades” (PRIETO, 2006, p. 4). Verifica-se, 

assim, a importância de um aprofundamento da discussão científica que analise 

instrumentos que visem solucionar os problemas urbanísticos e ambientais. 

O crescimento populacional e a expansão das cidades não devem ocorrer, pois, 

sem estarem acompanhados da sadia qualidade de vida do ser humano e sem respeitar o 

meio ambiente. Assim, à medida que ocorre o crescimento urbano, torna-se cada vez 

mais premente a preocupação com os impactos ambientais. 

 

2.2 A importância das cidades sustentáveis 

 

Aristóteles (2006, p. 11) já concebia que a cidade que não deve ser organizada 

apenas para conservar sua existência, mas também para buscar o bem-estar de seus 

habitantes. Já se concebia, há mais de 2 mil anos, a relevância de uma cidade 

sustentável como aquela que promove o bem-estar das pessoas. 

Atualmente, o conceito de cidade sustentável continua sendo o de que promove 

o bem-estar de seus habitantes, sendo inserida, porém, a relevância do equilíbrio 

ambiental, sem a qual ela não se concretiza. 

Uma cidade sustentável é aquela que está estruturada de forma que todos os 

seus habitantes possam satisfazer as necessidades básicas e aumentar o seu bem-estar, 
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sem degradar o meio ambiente natural ou pôr em risco a qualidade de vida das pessoas, 

agora e no futuro (NASCIMENTO; MARTINS; CHACON, 2013, p. 210). 

A locução “cidade sustentável” deriva da expressão “desenvolvimento 

sustentável”, cunhada inicialmente no relatório Brundtland da Organização das Nações 

Unidas, em 1985, por meio da qual se constatou a necessidade de uma política de 

desenvolvimento que utilizasse adequadamente os recursos ambientais para a satisfação 

das presentes gerações, mas sem sacrifício das futuras (FIGUEIREDO, 2013, p. 400). 

As cidades urbanizadas de forma ordenada e em conformidade com o meio 

ambiente equilibrado certamente contribuem para a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas, com a adequada prestação de diversos serviços públicos e comodidades. 

Hospitais, escolas, áreas de lazer, espaços culturais, de compras e de socialização, 

fornecimento de água, energia, esgoto, coleta de lixo e maior oferta de empregos, em 

harmonia com o meio ambiente natural, são apenas algumas das vantagens que podem 

ser desfrutadas pelas pessoas em uma cidade sustentável. Conforme ensina Costa e Rios 

(2015, p. 70), cidade sustentável é aquela que cumpre os requisitos legais, como o 

direito à moradia para todos, com observância do saneamento básico e infraestrutura 

urbana de qualidade. 

“A Cidade é uma sociedade estabelecida, com casas e famílias, para viver bem, 

[...]” (ARISTÓTELES, 2006, p. 36). Nada obstante, a qualidade de vida das pessoas, 

inicialmente favorecida pelo surgimento das cidades, acaba por ficar bastante 

comprometida diante do caótico processo de urbanização. A precariedade das condições 

de saúde, trabalho e lazer pode acarretar estresse e violência (MARQUES, 2010, p. 

111). A expansão urbana era vista no Brasil, na década de 40 do século XX, como uma 

oportunidade de melhoria na vida das pessoas. Já na década de 90, predominava nas 

cidades a imagem relacionada à violência, desigualdade, poluição e tráfego intenso 

(BRITO; VIDIGAL, 2015, p. 106). 

 

O inchaço doentio dos centros urbanos (aumento desregrado da população) 
não tem encontrado o contrapeso das estruturas urbanas necessárias (moradia, 
trabalho, transporte e lazer) gerando-se, daí, formas endêmicas de males 
urbanos (MILARÉ, 2011, p. 683) 

 

A despeito das cidades serem importantes centros geradores de 

desenvolvimento econômico, social e cultural, a urbanização feita de forma desordenada 

contribui para a ocorrência de sérios problemas socioambientais, como a carência de 
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serviços públicos adequados de saúde, de educação, da quantidade e qualidade das 

habitações, o comprometimento da mobilidade urbana, a poluição da água, do ar,sonora 

e visual, a criação de ilhas de calor causadas pela verticalização das cidades, o aumento 

das enchentes devido à impermeabilização do solo, o desmatamento de áreas verdes 

urbanas, entre diversas outras situações deletérias à qualidade de vida humana.  

O deficit habitacional e a falta de saneamento básico também impactam na 

qualidade de vida das pessoas que vivem nos centros urbanos (I CONFERÊNCIA 

SOBRE AS CIDADES SUSTENTÁVEIS, 2015). “O problema habitacional tornou-se 

agudo com a urbanização da humanidade” (SILVA, 2010, p. 375). Um dos aspectos 

deletérios do crescimento das cidades de forma desordenada é a deterioração das 

condições de habitação no meio urbano, que atinge com especial intensidade as 

camadas mais pobres da população que, não raro, acabam por ocupar imóveis em áreas 

de risco ou de relevância ambiental.  

 

Os cidadãos, que deveriam ter as mínimas condições para uma vida digna, 
com acesso aos bens e serviços básicos de uma cidade, são excluídos e 
entregues ao seu próprio destino, nada alvissareiro. E, assim, constroem 
favelas, onde lutam por sua sobrevivência física e moral [...] (CANUTO, 
2010, p. 97). 

 

A proliferação de áreas favelizadas em locais de relevância ambiental é uma 

consequência nefasta do processo de urbanização ocorrido de forma desordenada.  

 

Considerando-se que o processo de urbanização está em ritmo acelerado e 
indica irreversibilidade, não resta qualquer dúvida a respeito de ser essencial 
à sadia qualidade de vida. Consequentemente, as cidades devem merecer 
estudos mais aprofundados sob a ótica da melhoria das condições de vida 
(MARQUES, 2010, p. 97-98). 

 

Nos termos do art. 2º, ‘I’, da Lei 10.257/2001, denominada “Estatuto da 

Cidade”, na busca pelas cidades sustentáveis, deve ser observada necessariamente a 

manutenção do equilíbrio ecológico, com o respeito ao direito à moradia, ao saneamento 

básico, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos adequados, entre 

outros (BRASIL, 2001). 

Nada obstante, um enorme contingente de pessoas passa a viver nas cidades em 

habitações sem saneamento básico, luz elétrica, transportes ou serviços públicos e, 

diante da premente necessidade de se estabelecerem, ocupam áreas de preservação 

permanente, antes conservadas (MARQUES, 2010, p. 110).  
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A despeito de sua clara relevância ambiental, as áreas próximas aos cursos de 

água, áreas de preservação permanente, são, com frequência, impactadas pela atuação 

humana, em especial diante da existência de assentamentos humanos que promovem a 

degradação ambiental. Estimuladas pela expansão urbana desordenada, essas ocupações 

irregulares impõe aos seus moradores precárias condições de vida, além de causar 

importantes impactos ambientais como o desmatamento, a poluição visual, a 

contaminação dos lençóis freáticos, o assoreamento e a contaminação dos rios e 

córregos. Além de comprometer o equilíbrio ambiental, a ocupação indevida às margens 

dos corpos de água afronta a dignidade humana e, ainda, expõe, com regularidade, as 

famílias que residem em tais locais a risco de inundações e de desmoronamentos. 

Mukai (2006, p. 68), ao reconhecer a íntima relação entre o meio ambiente e o 

urbanismo, defende que o direito urbanístico deve disciplinar todas as ações humanas 

relacionadas com o uso do solo visando o meio ambiente sadio. A proliferação de 

ocupações irregulares em locais de relevância para o meio ambiente, em detrimento de 

uma cidade sustentável, exige, pois, uma atuação urbanística ambiental para prover uma 

solução adequada que permita promover o bem-estar social. 

A tendência de continuidade na intensificação do processo de urbanização 

torna imperiosa a compreensão de instrumentos que permitam sua harmonização com o 

meio ambiente (PIETRO, 2006, p. 2). O meio ambiente é essencial à sadia qualidade de 

vida, devendo o poder público, nos termos do art. 225 da Constituição, preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). O poder público deve encontrar 

soluções eficazes para a manutenção do meio ambiente sadio e, via de consequência, 

promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

 

2.3 Planejamento urbanístico e cidades sustentáveis 

 

Nos anos 20, influenciados por urbanistas franceses, disseminou-se, no Brasil, 

as primeiras ideias de planos urbanos (SANT’ANNA, 2011, p. 124). Nada obstante, o 

planejamento urbanístico estava ligado, inicialmente, ao aspecto estético e, ainda que de 

forma restrita e sem considerações sobre o meio ambiente, à limpeza urbana. 

 

No Brasil, no início do século, a preocupação com o planejamento urbano 
surgiu com o escopo de o Estado intervir nas cidades para o desenvolvimento 
de instrumentos que trouxessem melhoria aos aspectos da saúde pública. 
Assim, o saneamento básico ou a higiene foi a primeira preocupação que 
impulsionou o Estado a intervir no ordenamento das cidades e a população a 
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buscar melhores condições de vida. O Professor Adilson Abreu Dallari conta 
que, no início do século passado, a preocupação da população com a higiene 
deu origem ao bairro de Higienópolis (ou seja, cidade limpa. Higiene de 
limpeza e pólis de cidade). [...] Ainda que de forma precária, esta solução 
pode ser considerada um planejamento, pois apesar de precária e informal, 
demonstra preocupação com a organização do meio ambiente urbano 
(DALLARI; DI SARNO, 2011, p. 124). 

 

Desde a Conferência de Estocolmo em 1972, a Organização das Nações Unidas 

tem difundido a importância do equilíbrio ambiental e, em especial a partir do Relatório 

Brundtland, em 1987, tem proclamado expressamente a importância da promoção do 

desenvolvimento sustentável inclusive reconhecendo a necessidade dos governos na 

formulação de estratégias de assentamento humano para orientar o processo de 

urbanização.  

Diante de um quadro de crescente urbanização, a intervenção do Estado torna-

se necessária para reverter a tendência de degradação ambiental nas cidades brasileiras. 

“[…] as ações e intervenções do poder público devem ser repensadas à luz da 

abordagem das questões ambientais no meio urbano, instaurando práticas na 

administração pública de gestão tanto das ações urbanas quanto ambientais, [...]” 

(PIETRO, 2006, p. 5) 

Nada obstante, o crescimento populacional e os assentamentos humanos 

precários e em locais inadequados têm se mostrado um desafio, já que possuem, em 

especial entre as camadas mais pobres da população, grande potencial para degradar o 

meio ambiente, além de afrontar a dignidade humana. 

Os documentos resultantes das conferências internacionais do meio ambiente, 

como a Agenda 21 e a Agenda Habitat, estão norteando as políticas públicas e as 

práticas urbanas de diversas cidades e metrópoles, com diretrizes que articulam 

desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento urbano e 

proteção ao meio ambiente (GROSTEIN, 2001).  

Pode-se extrair dos ensinamentos das Nações Unidas que são necessárias 

medidas que procurem evitar ou ao menos minimizar os impactos negativos decorrentes 

do processo de urbanização. Embora a participação da sociedade seja importante, 

destaca-se o papel do Estado em todos os níveis (local, regional e nacional) para a 

implementação de medidas eficazes, através de um planejamento eficiente que procure 

conciliar o desenvolvimento urbano e o equilíbrio ambiental.  

Os princípios, metas e diretrizes tratados pela Organização das Nações Unidas 

como voltados para o desenvolvimento urbano sustentável e para as cidades 
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sustentáveis devem nortear o planejamento urbano pelo poder público. O 

desenvolvimento sustentável deve ser considerado, pois, em suas três dimensões: o 

crescimento econômico, a justiça social e o equilíbrio ambiental.  

O planejamento pode visar uma renovação urbana para modernizar 

determinadas áreas ou mesmo bairros inteiros(SMARANDITA; CIUDIN; 29 COLTA, 

2014, p. 36). 

 

Operações de renovação, portanto, têm ambas as implicações sociais, à 
medida que ocorrem como uma resposta aos problemas que as comunidades 
têm de enfrentar, e um componente de planejamento urbano, que inclui várias 
etapas: comprar as propriedades que serão renovadas, seu despovoamento 
com a recolocação de seus ocupantes […] (SMARANDITA; CIUDIN; 
COLTA, 2014, p. 36, tradução nossa). 

 

 Problemas sociais que se apresentam nas cidades podem ser superados com o 

adequado planejamento urbano, podendo implicar, inclusive, no pagamento de 

propriedades privadas para a remoção das pessoas. 

A reforma urbana estabelecida pela Constituição Federal de 1988 estabelece o 

planejamento, por cada um dos entes federados, como uma forma de atuação do Estado 

(DALLARI; DI SARNO, 2011, p. 125).AConstituição Federal, influenciada pelas 

conferências internacionais das Nações Unidas, estabelece o plano diretor como 

instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, que deve 

observar a sustentabilidade, a qualidade de vida, a dignidade do ser humano e o bem-

estar social (BONIZZATO, 2010, p. 2). O plano diretor apresenta um complexo de 

normas, diretrizes, objetivos, programas e metas para o desenvolvimento econômico-

social de uma cidade, considerando o meio ambiente e o uso e ocupação do solo 

(MUKAI, 2010, p. 116). 

Dispõe o art. 182 da Constituição: 

 

A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 
bem-estar de seus habitantes. 

 

O plano diretor é, pois, um importante instrumento de planejamento 

urbanístico. O § 2º do art. 182 estabelece que a propriedade urbana cumpre sua função 

social quando atende às exigências expressas no plano diretor. A partir dele é 

estabelecido o plano de desenvolvimento urbano sustentável das cidades estabelecendo 
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as diretrizes do planejamento urbanístico. “Os aspectos sociais e econômicos deverão 

ser levados em consideração durante o processo de elaboração do plano diretor” 

(PINTO, 2011, p. 119). Igualmente, os aspectos ambientais devem ser considerados. “O 

plano diretor representa um instrumento que visa à proteção ambiental, ou seja, foi 

previsto com a finalidade de adequar a ocupação urbana à conservação e preservação do 

meio” (MARQUES, 2010, p. 194). 

A despeito da expansão urbana, a cidade deve proporcionar bem-estar e sadia 

qualidade de vida a seus habitantes, inclusive com o fornecimento de serviços públicos 

e infraestrutura básica (MARQUES, 2010, p. 194). 

 

Ao traçar seu plano diretor, cada município brasileiro deverá adequar-se às 
diretrizes gerais do Estatuto da cidade, dentre elas aquela fixada em seu inc. I 
de seu art. 2º, que assegura o direito a cidades sustentáveis, isto é, o direito à 
terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao 
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 
futuras gerações (FIGUEIREDO, 2013, p. 400). 

 

Entre as diretrizes para o pleno desenvolvimento das cidades e para as 

propriedades urbanas estabelecidas pelo art. 2º da Lei 10.257/2001, está o planejamento 

do desenvolvimento das cidades, de forma a corrigir as distorções do crescimento 

urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente, a proteção, a preservação e a 

recuperação do meio ambiente natural e construído, além da 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, considerada a situação socioeconômica da população e as normas 

ambientais.  

O planejamento urbano deve ir além de questões meramente estéticas ou 

higiênicas de uma cidade. 

 

As pessoas precisam ter acesso a salas de cinema, encontrar-se com amigos e 
passear nas margens dos rios. Hoje esses aspectos são, muitas vezes, 
ignorados quando novas cidades são planejadas na China ou na Indonésia. Os 
arquitetos se preocupam com as proporções e as formas, e os urbanistas, com 
a eficiência do transporte público. Mas muitas vezes não temos ideia do que 
isso faz com as pessoas (WELLE, 2012). 

 

 A Lei 10.257/2001 tem por escopo, assim, justamente regulamentar a 

política urbana inaugurada pela nova ordem constitucional (SILVA, 2014, p. 61). “O 

Estatuto da Cidade busca garantir que o crescimento e desenvolvimento das cidades 
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sejam processos que colaborem para o equilíbrio ambiental e social, e para isso práticas 

de planejamento são fundamentais” (PRIETO, 2006, p. 6). Já em seu art. 1º, parágrafo 

único, da Lei 10.257/2001 é exposto que essa lei regula o “o uso da propriedade urbana 

em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como o 

equilíbrio ambiental”. 

Com o advento da lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) a temática ambiental 
tornou-se obrigatória na fixação das exigências fundamentais de ordenação 
da cidade. Desta forma, o Estatuto da Cidade, já no parágrafo único de seu 
art. 1º, declara que as suas finalidades consistem em propiciar o bem coletivo, 
a segurança e o bem estar dos cidadãos, bem como o equilíbrio ambiental 
(FIGUEIREDO, 2013, p. 400). 

 

 Apesar da normatização constitucional e legal, o ordenamento jurídico 

brasileiro ainda necessita de uma regulamentação sistemática que trate, de forma 

adequada e em detalhes, do planejamento urbanístico na promoção de cidades 

sustentáveis, de forma a harmonizar seus aspectos sociais, econômicos e ambientais. “A 

falta de sistematização, como de coerência e de harmonia, ainda hoje estão presentes no 

nosso direito urbanístico. Não há um sistema de planejamento do urbanismo, nem 

norma e diretrizes gerais e territoriais” (MUKAI, 2010, p. 64). 

 

Lamentavelmente, os Municípios brasileiros (salvo raras exceções) não têm 
adotado a técnica do planejamento, resultando, daí, uma legislação 
urbanística assistemática, sem objetivos claros, contraditória, e, muitas vezes 
ilegal e arbitrária no que toca ao desenvolvimento harmônico da vida das 
comunidades (MUKAI, 2010, p. 114). 

 

Constata-se a grande importância de um planejamento adequado que viabilize a 

utilização de mecanismos que promovam o desenvolvimento urbano sustentável. 

Diante do crescimento da população e do intenso processo de urbanização, 

necessário se faz, pois, um planejamento urbano eficaz, com destaque para resolver 

racionalmente os graves problemas das frequentes ocupações das áreas de preservação 

permanente ciliares, levando em consideração a tutela ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e a promoção da qualidade de vida das famílias que moram 

em locais precários e inapropriados. 
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2.4 A problemática dos assentamentos humanos irregulares em área de 

preservação permanente 

 

A cidade geralmente aflora com ou sem planejamento. Assentamentos 

humanos irregulares, às margens dos rios e dos córregos, geralmente surgem sem 

nenhum planejamento e, por conseguinte, normalmente se constituem em precários 

casebres sem infraestrutura de saneamento básico, tornando péssima a qualidade de vida 

de seus moradores (CARVALHO, VENÂNCIO, 2015, p. 99). “Se a cidade informal, 

por um lado, tem sido solução do ponto de vista do assentamento dos pobres na cidade, 

por outro, gera problemas socioambientais que causam impactos ao ambiente com 

riscos significativos” (GROSTEN, 2001). 

A colaboração entre os diversos níveis de governo, além da interação com a 

sociedade civil favorecem as boas práticas administrativas de uma governança urbana 

efetiva em prol da construção de uma cidade sustentável, que permita a expansão urbana 

sem prejuízo do meio ambiente e da qualidade de vida humana. 

“Os assuntos relacionados ao direito urbanístico são de competência de todas 

as entidades estatais – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – já que a 

ocupação planejada das cidades não lhe é indiferente” (FLORES; SANTOS, 2002, p. 

32). O art. 23, ‘IX’, da Constituição Federal estabelece ser competência comum dos 

entes federais (União, Estados, Municípios e Distrito Federal) a promoção de programas 

de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento.  

É importante que em qualquer proposta de gestão urbana e ambiental o poder 

público procure parceria entre os diferentes níveis de governo e a comunidade, 

incluindo a sociedade civil organizada, as universidades e demais setores sociais 

representativos (PRIETO, 2006, p. 5). 

 

Em um mundo cada vez mais urbanizado, os governos locais estão 
assumindo maiores responsabilidades na administração urbana e a prestação 
de serviços. Mas eles não podem agir sozinhos. Há uma necessidade 
crescente de parcerias e colaborações com comunidades, setor privado, 
sociedade civil e organizações das mulheres, assim como com o governo 
central e outros níveis (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015). 

 

É importante compreender que os aspectos econômicos, sociais e ambientais 

estão interconectados, e o planejamento urbano deve ser elaborado pelo poder público 

considerando todos eles simultaneamente, compatibilizando-os. “A adoção de 
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tecnologias e práticas de gestão ambientalmente adequadas e alternativas vem se 

expandindo e gerando maiores benefícios sociais, econômicos e ambientais para os 

assentamentos humanos” (FERNANDES, 2003, p. 132).  

Assim, não se deve adotar políticas públicas urbanas que, por exemplo, 

envolvam a construção de uma rentável fábrica, ou de uma indústria, ou de um 

shopping em local que exija a remoção de assentamentos humanos localizados em um 

ambiente equilibrado, com infraestrutura de saneamento adequada, e que não degrade o 

meio ambiente. Da mesma forma, deve-se evitar assentamentos humanos em locais que 

provoquem degradação ambiental excessiva. 

 

As ações e decisões tomadas não podem levar em conta tão somente 
considerações de ordem econômica e técnica, mas há a necessidade de uma 
interdisciplinaridade, considerando questões como qualidade de vida, saúde, 
educação, lazer, valores ambientais não quantificados (AMARAL, 2013, p. 
305). 

 

Existem vários fatores que favorecem a degradação ambiental e um deles está 

relacionada à pobreza. “A erradicação da pobreza e da marginalização, bem como 

redução das desigualdades sociais e regionais, é fator preponderante para a preservação 

do meio ambiente ecologicamente equilibrado” (MARQUES, 2010, p. 112). Nesse 

sentido, as ocupações irregulares às margens dos rios e córregos pela população carente 

não apenas podem representar um problema social, mas igualmente um problema 

ambiental.  

Diante do deficit de moradias e do crescimento urbano acelerado essas pessoas 

não dispõe de outras alternativas e acabam sendo forçadas a estabecer residência em 

locais inapropriados. 

O papel do Estado, do poder público, é extremamente necessário para conter a 

deterioração das condições de vida nas cidades e promover seu desenvolvimento urbano 

sustentável (PRIETO, 2006, p. 5). 

O poder público, para dar funcionalidade às cidades, pode utilizar de 

instrumentos como limitações administrativas, poder de polícia, licenças administrativas 

e desapropriações(MUKAI, 2010, p. 31).Políticas públicas de inclusão urbana das 

populações mais pobres são importantes, já que podem promover não apenas a inclusão 

social, como também o equilíbrio ambiental. Nesse sentido, a desapropriação que 

promova a inclusão social com recolocação das pessoas que ocupam irregularmente 

áreas de especial proteção ambiental em locais adequados é uma possível alternativa ao 
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poder público em uma gestão urbana e ambiental que efetivamente promova a 

sustentabilidade urbana. 

 

2.4.1 Melhores Práticas 

 

Experiências baseadas em boas práticas de gestão, que adotaram diretrizes 

sustentáveis indicadas nas conferências das Nações Unidas e que se mostraram exitosas 

e bem-sucedidas, podem servir de parâmetro para a repetição de novas práticas 

similares sustentáveis. Um planejamento eficaz com o objetivo de promover a 

sustentabilidade dos assentamentos humanos urbanos deve adotar medidas como o 

estímulo ao intercâmbio de experiências relacionadas às melhores práticas 

(FERNANDES, 2003, p. 82).  

A adoção de práticas de gestão ambientalmente adequadas vem se expandindo 

e gerando benefícios sociais, econômicos e ambientais para os assentamentos humanos. 

“Conhecer tais experiências e lições na sua implementação poderá contribuir para um 

planejamento público eficaz para a resolução de problemas relativos aos assentamentos 

humanos urbanos” (FERNANDES, 2003, p. 84). Tais práticas podem e devem servir de 

norte para o planejamento de assentamentos humanos sustentáveis. 

 

Conhecer e divulgar as boas práticas de gestão local realizadas pelos 
Municípios, com o apoio de parceiros públicos, privados e comunitários, 
diminui as resistências, valoriza as iniciativas locais e acelera a sua 
multiplicação, como tem sido amplamente demonstrado em experiências do 
gênero, especialmente pelo Programa de Melhores Práticas e Lideranças 
Locais, conduzido pelo UN-Habitat e pelo Programa CAIXA Melhores 
Práticas (FERNANDES, 2003, p. 82). 

 

Assim, o UN-Habitat (Programa das Nações Unidas para os Assentamentos 

Humanos) e a Caixa Econômica Federal mantêm programas de Melhores Práticas que 

registram experiências bem-sucedidas na busca das cidades sustentáveis.  

Os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) devem 

procurar efetivar a Agenda Habitat em consonância com a busca pelo desenvolvimento 

sustentável. Para tanto, os governos devem procurar identificar e disseminar as 

melhores práticas e aplicar indicadores de desenvolvimento de habitações e 

assentamentos humanos (FERNANDES, 2003, p. 223). A constatação, na prática, dos 

efeitos positivos ao ser humano e à natureza de uma prática sustentável, preconizada 

pelos vários documentos produzidos a partir das Conferências das Nações Unidas, deve 
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servir de estímulo e exemplo ao planejamento urbano estatal dos administradores que se 

apoiarão em parâmetros confiáveis e comprovados para alcançar, com sucesso, a 

concretização de uma cidade sustentável. 

A cidade sustentável deve efetivamente conciliar a convivência entre o 

processo de urbanização com crescimento econômico e a manutenção do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, além de promover a inclusão social. Isso pode ser 

alcançado com um planejamento urbano estatal eficiente e pela utilização de 

mecanismos que permitam o desenvolvimento urbano sustentável. O planejamento 

urbano não deve focar apenas em aspectos isolados, como a beleza estética, ou apenas 

na melhoria do transporte pela construção de uma via de trânsito, ou apenas na limpeza 

urbana. A visão do todo deve ser considerada.  

 Em seu planejamento urbanístico visando a implementação de assentamentos 

humanos sustentáveis às margens dos cursos de água, o poder público deve procurar 

conciliar, simultaneamente, o aspecto social, com o respeito à moradia adequada, e o 

aspecto ambiental, promovendo a efetividade das funções ambientais das áreas de 

preservação permanente. Nesse sentido, deve-se aferir se a realização de 

desapropriações pelo poder público que promovam a remoção das pessoas que ocupam 

áreas de preservação permanente ciliar de forma irregular é um instrumento eficaz na 

implementação de uma cidade sustentável. 
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3 OCUPAÇÕES IRREGULARES EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL 

 

3.1 Relevância ambiental da área de preservação permanente 

 

As áreas de preservação permanente são áreas de especial proteção ambiental 

que, nos termos do art. 4º da Lei 12.651/2012, encontram-se nas áreas de altitude 

superior a 1.800 metros, nas margens de rios, ribeirões e riachos, no entorno de lagos e 

lagoas, no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, no topo de morros e 

montanhas, entre outros locais de relevância ao equilíbrio do meio ambiente (BRASIL, 

2012). 

O relatório do Ministério do Meio Ambiente (2011, p. 23) ressalta a 

importância ambiental das áreas de preservação permanente: 

 

As APPs de margens de cursos d’água, conhecidas como matas ciliares, com 
a vegetação preservada, servem como filtro, evitando que impurezas 
cheguem aos corpos d’água e, ao mesmo tempo, protegem as margens contra 
a erosão, evitando o assoreamento dos rios e o agravamento das enchentes. 
[...] A manutenção da vegetação nativa evita que em períodos de chuvas 
torrenciais as camadas superficiais do solo sejam carreadas e levadas para o 
leito dos rios e nascentes, o que afeta negativamente a fertilidade dos solos e 
também provoca o assoreamento dos cursos d’água. Além disso, a erosão 
causada pela falta de preservação das APPs elimina as camadas mais 
superficiais do solo, conhecidamente as que contêm uma maior concentração 
de nutrientes, essenciais para a sobrevivência da flora daquelas áreas. 

 

Essas áreas promovem, pois, o equilíbrio ambiental, contribuem para a 

manutenção da umidade do ar, protegem os recursos hídricos, contribuem para o 

abastecimento do lençol freático e para a manutenção dos níveis dos reservatórios de 

água das cidades. Contribuem ainda para diminuir os ruídos, amenizam a temperatura, 

proporcionam abrigo para a fauna silvestre, funcionando como corredores ecológicos e 

formando barreiras naturais contra a disseminação de pragas e doenças. Possuem 

também a função de recreação e a função cultural, além de auxiliarem para o 

melhoramento estético da paisagem. 

Enfim, as áreas de preservação permanentes contribuem para o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado essencial à sadia qualidade de vida e para o bem-estar da 

população. Essas áreas cumprem, pois, uma indispensável função ambiental com 

intensos reflexos na vida das pessoas. 
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3.2 A Evolução legislativa no Brasil no tratamento das áreas de preservação 

permanente 

 

O primeiro Código Florestal Brasileiro, de 1934, publicado pelo Decreto 

23.793/1934, tratava as florestas como bem de interesse comum a todos os habitantes do 

país. Em seu art. 8º era exposto que as florestas protetoras e remanescentes eram áreas 

de conservação perene, áreas estas que viriam a ser posteriormente conhecidas como 

áreas de preservação permanente (BRASIL, 1934). 

O Decreto 23.793/1934 foi revogado pela Lei 4.771/1965, igualmente chamada 

de “Código Florestal”. Em seu art. 2º, ‘II’, incluído pela Medida Provisória 2.166-

67/2001, reiterava serem as florestas e as demais formas de vegetação bens de interesse 

comum, definindo as áreas de preservação permanentes como locais que possuem 

função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico da fauna e da flora e o solo (BRASIL, 

1965).  

Nada obstante, nem mesmo a Lei 4.771/1965, quando do início de sua 

vigência, fazia expressa referência a áreas de preservação permanente. Apenas tratava 

das florestas e demais formas de vegetação permanente. Somente com o advento da 

Medida Provisória 1.956-50, de 2000, reeditada pela Medida Provisória 2.166-67, de 

2001, é que se introduziu, no ordenamento jurídico brasileiro, a expressão “área de 

preservação permanente”. 

Assim, até o advento dessa Medida Provisória, que alterou o Código Florestal 

de 1965, o conceito de área de preservação permanente era tão somente doutrinário 

(FIGUEIREDO, 2013, p. 409). Define tal área o art. 1º, § 2º, inciso ‘II’, da Lei 

4.771/1965 como sendo:  

 

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 da fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem-estar das populações humanas (BRASIL, 1965). 

 

À época dos dois primeiros códigos florestais de 1934 e 1965 não havia 

propriamente preocupação ambiental com o meio ambiente. No entanto, já havia a 

percepção de que a presença de florestas poderia ser lucrativa, uma vez que contribuíam 

para o aumento da produtividade de culturas agrícolas. Reconhecia-se o valor, por 



33 

 

exemplo, da reciclagem de nutrientes realizada pormicrorganismos no solo ou a 

proteção de um manancial por uma mata ciliar (FIGUEIREDO, 2010, p. 212). O 

Ministério do Meio Ambiente do Brasil expõe (2011, p. 23): 

 

De modo geral, todas as APPs contribuem para a minimização dos processos 
erosivos e dos seus efeitos negativos, dentre os quais a perda de solo fértil. O 
prejuízo financeiro associado à perda anual de solo agrícola assume cifras 
astronômicas, e contribui decisivamente para a insustentabilidade não apenas 
ambiental, mas também financeira de muitas propriedades rurais.  

 

Foi somente a partir do final da década de 60 do século XX que teve início a 

conscientização ambiental por parte de alguns Estados da Europa, à medida que se 

começoua perceber sinais de esgotamento de recursos naturais planetários (GUERRA, 

2010, p. 72). Reis (2013, p. 301) afirma que: 

 

O crescimento da consciência ecológica deve-se principalmente aos impactos 
ambientais provocados pelo ser humano sobre a terra, que têm refletido sobre 
a própria humanidade e à compreensão de que as transformações provocadas 
ocorrem numa escala muito maior do que o planeta é capaz de recuperar. 

 

Sensível aos problemas ambientais, a Assembleia Geral das Nações Unidas 

realizou em 1972 a Conferência de Estocolmo, que representou um divisor de águas na 

conscientização mundial sobre a importância do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado (GUERRA, 2010, p. 72). “É a partir daí que o mundo voltou os olhares para 

o tema emergente, o que acabou influindo decisivamente em reformas constitucionais, 

que foram se concretizar, principalmente, na década de oitenta” (GOMES; BULZICO, 

2010, p. 57). Portugal, Espanha e Brasil foram os primeiros países a promoverem as 

mudanças na legislação ambiental em suas Constituições (GOMES; BULZICO, 2010, 

p. 58). 

A Constituição Brasileira de 1988 reconhece o direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, estabelecendo como um dos instrumentos para a 

efetivação dele os espaços territoriais a serem especialmente protegidos. Dispõe o art. 

225 da referida Constituição:  

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações. 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
[...] 
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III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção 
(BRASIL, 1988). 

 

A Lei 12.651/2012, chamada de “novo Código Florestal”, revogou o segundo 

Código Florestal, que fora estabelecido pela Lei 4.771/1965, e consolidou, em seu art. 

3º, ‘II’, a definição de áreas de preservação permanente. Tais áreas podem ser 

instituídas em função de sua destinação (art. 6º da Lei 12.651/2012), caso em que 

poderão inclusive ser declaradas como tais por decreto, ou podem ser instituídas como 

áreas de preservação permanente por lei em função de sua relevante localização para o 

meio ambiente (art. 4o da Lei 12.651/2012). 

A Lei 4.771/1965 não fazia, inicialmente, alusão às áreas de preservação 

permanente em imóveis urbanos. Somente com a introdução do parágrafo único ao seu 

art. 2º pela Lei 7.803/1989 é que foi feita expressa referência às áreas urbanas. O 

Código Florestal, estabelecido pela lei 12.651/2012, reitera a possibilidade de área de 

preservação permanente em área urbana. Dispõe seu art. 4º: “Considera-se área de 

preservação permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta lei [...].” Os 

artigos 64 e 65 dessa lei prescrevem, da mesma forma, sobre as áreas de preservação 

permanente em área urbana (BRASIL, 2012). 

Assim, ao lado das unidades de conservação e da área de reserva legal, as áreas 

de preservação permanente se consolidam, mesmo em áreas urbanas, como espaços 

territoriais especialmente protegidos. Dessa forma, o novo Código Florestal manteve a 

tutela das áreas de preservação permanente, espaços, públicos ou privados, que, em 

razão de sua relevante função ecológica, necessitam de uma especial proteção. 

 

3.3 Área de preservação permanente ciliar 

 

A área de preservação permanente ciliar (também chamadas de “ripária”, 

“ripícolas”, “de galeria” ou “áreas ribeirinhas”) é aquela de especial proteção ambiental 

próxima aos corpos d’água. “Chama-se ciliar porque, tal e qual os cílios que protegem 

os olhos, essa mata resguarda as águas, filtrando-as” (MARCHESAN, 2010, p. 71). O 

Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1245149, expõe: 
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Aferrada às margens dos rios, córregos, riachos, nascentes, charcos, lagos, 
lagoas e estuários, intenta a Área de Preservação Permanente ciliar assegurar, 
a um só tempo, a integridade físico-química da água, a estabilização do leito 
hídrico e do solo da bacia, a mitigação dos efeitos nocivos das enchentes, a 
barragem e filtragem de detritos, sedimentos e poluentes, a absorção de 
nutrientes pelo sistema radicular, o esplendor da paisagem, e a própria 
sobrevivência da flora ribeirinha e da fauna. [...] peça fundamental na 
formação de corredores ecológicos, elos de conexão da biodiversidade, 
genuínas veias bióticas do meio ambiente. Objetivamente falando, a 
vegetação ripária exerce tarefas de proteção assemelhadas às da pele em 
relação ao corpo humano: faltando uma ou outra, a vida até pode continuar 
por algum tempo, mas, no cerne, muito além de trivial mutilação do 
sentimento de plenitude e do belo do organismo, o que sobra não passa de um 
ser majestoso em estado de agonia terminal (BRASIL, 2013). 

 

O art. 4º, ‘I’, da Lei 12.651/2012 define como sendo área de preservação 

permanente ciliar: 

 

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, 
em largura mínima de: 
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 
largura; 
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 
(cinquenta) metros de largura; 
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 
200 (duzentos) metros de largura; 
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura 
superior a 600 (seiscentos) metros (BRASIL, 2012). 

 

A vegetação que se desenvolve ao longo dos rios e córregos possui relevantes 

funções ambientais, já que contribui para regular o fluxo de água, sedimentos e 

nutrientes entre os ecossistemas aquático e terrestre (MENDONÇA; BARROS, 2002). 

A existência de uma cobertura vegetal às margens dos corpos de água cumpre uma 

importante função de proteção do meio ambiente. É possível a demonstração científica 

de que um rio que mantém em suas margens uma cobertura vegetal perde menos 

quantidade de água e evita a formação de sulcos na terra que podem formar erosões 

(MARCHESAN, 2010, p. 76).  

Além disso, a manutenção de áreas de preservação permanente às margens dos 

corpos d’água contribui para a preservação ambiental com a proteção do solo, com a 

redução do assoreamento e com a diminuição da erosão e dos ruídos, contribui para a 

melhoria da qualidade do ar, garantindo a proteção da fauna silvestre e aquática e 
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proporcionando refúgio a esses animais, contribui com a qualidade da água e com a 

paisagem, facilitando a infiltração das águas e seu armazenamento no lençol freático, 

além de promover o bem-estar da população. 

A despeito de sua clara relevância ambiental, as áreas de preservação 

permanente ciliares ou ripárias são, com frequência, impactadas pela atuação humana, 

em especial pela existência nelas de moradias em situação irregular, já que construídas 

em local inapropriado e em afronta ao equilíbrio ambiental. 

 

3.4 A degradação ambiental e social resultante da ocupação irregular em área de 

preservação permanente 

 
O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito 

fundamental de todos. Deve-se procurar evitar situações que comprometam a qualidade 

ambiental. Torna-se imperativo que se encontre soluções efetivas na promoção da 

proteção ambiental de forma a promover o equilíbrio do meio ambiente diante da 

ocupação irregular e indevida em áreas de preservação permanente.  

Prieto (2016, p. 4) explicita dois fatores de degradação ambiental nas cidades 

brasileiras. O primeiro, a urbanização abrupta nas cidades sem planejamento ou cuidado 

com o meio ambiente. O segundo, as ocupações humanas, especialmente as irregulares, 

onde as comunidades carentes, impelidas pelo desordenado crescimento urbano, acabam 

sendo um dos elementos responsáveis pela degradação ambiental ao ocupar áreas 

inadequadas à existência de assentamentos humanos, muitas delas de interesse 

ambiental. 

Pode-se afirmar que tais ocupações humanas irregulares que promovem a 

degradação ambiental surgiram justamente em virtude da urbanização abrupta e 

desordenada. Uma vez que se tornaram uma indesejada realidade, alternativas e 

instrumentos devem ser buscados para promover a restauração do equilíbrio urbano e 

ambiental. 

A ocupação irregular do solo não tem se restringido apenas às grandes cidades, 

“sendo difícil se encontrar uma cidade que não possuam regiões ocupadas de forma 

irregular, muitas delas registrando a formação do que se convenciona chamar de 

favelas” (BONIZZATO, 2010, p. 24). 

“As favelas, cortiços e assentamentos em áreas ribeirinhas, rurais e florestais, 

devido à ação de ocupação desordenada de famílias, principalmente de baixa renda e 



37 

 

devido à falta de infraestrutura de água e esgoto, transporte e rede elétrica, agravam a 

degradação ambiental.” (PRIETO, 2006, p. 13). 

A ocupação irregular em áreas de preservação permanente consiste em fator de 

promoção da degradação ambiental.Em áreas urbanas, com maior adensamento 

populacional, a degradação ambiental dos espaços territoriais especialmente protegidos, 

diante da potencialidade de afetar diretamente a vida de um maior número de pessoas, 

adquire destacada relevância. 

Nos grandes centros urbanos, é comum a ocorrência de escassez de terras 

adequadas e acessíveis para o assentamento humano, em especial para as camadas mais 

pobres. O crescimento populacional favorece o surgimento de assentamentos irregulares 

em locais inadequados e desprovidos de infraestrutura adequada. Tem-se observado, 

principalmente nas cidades de maior porte, a proliferação da ocupação em áreas de 

preservação permanente, em especial nas encostas dos morros e nas margens de cursos 

d’água, comprometendo importantes funções ambientais como a preservação dos 

recursos hídricos, o assoreamento e a manutenção do corredor da fauna por onde os 

animais se alimentam, se protegem e se abrigam (MARQUES, 2010, p. 175).  

 

A degradação ambiental das APP’s é mais intensa nas áreas urbanas do que 
nas rurais, onde a grande maioria dos cursos d’água encontra-se canalizado 
com as respectivas margens transformadas em vias expressas ou ocupadas de 
forma ilegal, quando não recebem depósito clandestino de lixo (SERVILHA; 
RUTKOWSKI; DEMANTOVA; FREIRIA, 2007, p. 68) 

 

Desequilíbrios ambientais potencializam a ocorrência, nas áreas de preservação 

permanente, de graves desastres ambientais além de inundações e desmoronamentos 

que, apesar de sua previsibilidade, ocorrem com uma indesejada frequência. 

As áreas de preservação permanente são locais que possuem uma especial 

importância ambiental, sendo particularmente sensíveis a impactos ambientais adversos 

já que, devido à sua localização, acabam por potencializar os danos ambientais 

eventualmente sofridos.  

Diante da existência desses assentamentos humanos em local inapropriado, 

embora a área de preservação permanente possa existir formalmente, ela, em razão 

dessa indevida intervenção humana, não cumpre de fato sua importante função de 

proteção ambiental, que naturalmente deveria desempenhar. Uma área de preservação 

permanente sem eficácia na tutela ambiental é uma área de especial relevância 

ambiental sem nenhuma efetividade concreta na promoção do equilíbrio ambiental.  
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Além dos danos ambientais, as ocupações irregulares em áreas de preservação 

permanente invariavelmente acabam por afrontar a dignidade humana das comunidades 

carentes que acabam sendo forçadas a estabelecer moradia em condições precárias.  

A efetividade do direito à moradia está relacionada ao respeito à dignidade do 

ser humano. A Comissão da Organização das Nações Unidas para Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais identificou uma série de elementos básicos a serem atendidos para 

uma moradia adequada, como a disponibilidade de infraestrutura básica para a garantia 

da saúde, da segurança, do conforto e da nutrição (SILVA, 2014, p. 67).  

Os assentamentos humanos, em áreas de relevância ambiental, como nas 

margens dos corpos de água, tendem não apenas a promover a degradação ambiental, 

como ainda a expor seus moradores a condições que afrontam a dignidade humana. 

 

3.4.1 A degradação ambiental decorrente da ocupação irregular em área de 

preservação Permanente Ciliar 

 

Além da crescente urbanização, a má distribuição de riquezas no Brasil acaba 

por acarretar sérios problemas de infraestrutura urbana e de moradias, com o 

consequente aumento da população residente em favelas que geralmente ocupa áreas 

menos valorizadas ou mais desprotegidas, em zonas de risco de inundação ou 

geologicamente instáveis, áreas de preservação permanente e áreas públicas 

(NASCIMENTO, 2005, p. 38).  

 

Os assentamentos em áreas de riscos naturais podem estar localizados em 
encostas, áreas de fundo de vale, áreas alagadiças (como é o caso das 
palafitas), áreas desérticas, entre outros. Áreas como, margens de leitos 
fluviais, são preferencialmente escolhidas para assentamentos informais por 
terem uma boa localização na malha urbana, consequentemente são 
privilegiadas com os equipamentos urbanos, como transporte e serviços 
(ABREU, 2011, p. 2). 

 

Nas cidades dos países subdesenvolvidos, mais de um bilhão de pessoas 

ocupam áreas geologicamente frágeis, como áreas de preservação permanente, encostas, 

florestas ou palafitas nos rios. No Brasil, são aproximadamente 10 milhões de 

edificações precárias (ABREU, 2011, p. 2). Percebe-se, assim, uma preocupante 

tendência de ocupação, em especial pela camada mais pobre da população, de áreas 

urbanas impróprias, inadequadas e, geralmente, com relevância ambiental. A acelerada 

urbanização e o crescimento populacional propiciam, assim, a ocupação irregular de 
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áreas, não raro às margens dos corpos d’água, comprometendo gravemente o equilíbrio 

ambiental.  

A maioria dos conglomerados urbanos acaba se formando entorno dos cursos 

de água, devido à acessibilidade hídrica. Nada obstante, o que em um primeiro 

momento representa um atrativo não raro acaba se revelando um sério problema 

ambiental e social. (MARCHESAN, 2010, p. 59). 

Nas ocupações irregulares dos fundos de vale, saneamento, drenagem, 

abastecimento de água e luz geralmente não existem, ou existem de forma precária, o 

que propicia o crescimento da violência, do tráfico, da desnutrição e de doenças 

(ABREU, 2011, p. 3). 

Tem-se observado que os fundos de vale, com curso de água canalizado ou 

não, estão sendo transformados em canais coletores e transportadores de esgotos, 

degradando o meio ambiente (MEDEIROS, 2009, p. 3).  

Normalmente, a ocupação irregular em áreas de fundos de vale ocorre em 

moradias precárias, sem sistema de esgoto e sem adequada coleta de lixo e outros 

resíduos sólidos. O resultado é que o lixo produzido, os entulhos e o esgoto são 

simplesmente jogados nos corpos d’água, ou deixados às suas margens, causando forte 

mau cheiro. Além disso, acarreta grande poluição hídrica, ou seja, degrada a qualidade 

das águas. 

 
[...] enchentes resultam, muitas vezes, em surtos de leptospirose e outras 
doenças. A periferia – em particular, as favelas e os cortiços – tem como 
características a grande proximidade das casas, o que impede locomoção da 
polícia, instalação de equipamentos e serviços e construção de obras. O 
próprio ambiente, assim, impede que se promova a correção de problemas 
existentes. A impermeabilização do solo na cidade influencia na temperatura, 
aumentando-a, assim como impede a absorção suficiente de água das chuvas, 
trazendo como consequência, não raras vezes, as enchentes. As águas 
pluviais são levadas para um mesmo local, que não suporta o volume para ele 
canalizado. Assim, a cidade criada para suprir a necessidades do homem e 
proporcionar-lhe bem-estar e segurança acabou revelando-se um importante 
elemento que contra ele age, deteriorando sua qualidade de vida 
(MARQUES, 2010, p. 91). 
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Figura 1: Vista do RioCalombé,Duque de Caxias, com a população ribeirinha em situação de 
risco 

Fonte: CARMO, 2015, p. 5 
 

O não recolhimento do lixo acaba por formar barreiras que provocam 

enchentes em épocas de chuvas, especialmente quando lançados em cursos d’água 

(MARQUES, 2010, p. 91). 

O lixo e outros resíduos sólidos (substâncias orgânicas ou inorgânicas) 

lançados às margens dos rios podem não apenas acarretar a poluição das águas de 

escoamento, como também contaminar o lençol subterrâneo ao infiltrar-se no solo 

(CRUZ, 1998, p. 55). Além do esgoto lançado diretamente nos corpos d’água, resíduos 

sólidos deixados pela população nas ruas são carregados pelas chuvas e, igualmente, 

contribuem para a poluição das águas.  

Com a deposição de sedimentos, os ecossistemas aquáticos são afetados. 

Impactos como esses impõem maiores restrições à utilização da água, além de aumentar 

os custos para seu tratamento e sua utilização (NASCIMENTO, 2005, p. 41). O 

lançamento de lixo e resíduos sólidos causa relevantes impactos ambientais negativos, 

especialmente quando ocorrem em áreas de relevância ambiental como as áreas de 

preservação permanente ciliar. 



41 

 

A deposição de lixo e outros resíduos, que são simplesmente lançados nas 

proximidades de rios, seus afluentes e nascentes, contribui para a erosão de suas 

margens (ABREU, 2011, p. 3). A vegetação encontrada nas proximidades dos corpos 

d’água auxilia na estabilização deles e o desmatamento e a erosão provocados pela 

ocupação humana irregular favorecem a ocorrência de inundações e desmoronamentos, 

expondo as pessoas que residem nesses locais a perigo de vida. 

Tais impactos estão, assim, relacionados ao aumento de frequência e da 

gravidade de inundações e à intensificação dos processos erosivos, seja pelo 

desmatamento, seja pela contaminação do solo, o que pode levar inclusive à poluição 

dos lençóis freáticos. As áreas de preservação permanente ciliares funcionam como um 

filtro que contribui para a estabilidade geológica, evitando deslizamentos e 

desestabilização das encostas, além de dificultar a erosão e o assoreamento. Tais áreas 

contribuem, ainda, para o controle da radiação solar, temperatura e umidade do ar, 

velocidade dos ventos e ação das chuvas, além de reduzir a propagação de ruídos 

(ZANINI, 1998, p. 1048). 

Além dos impactos ao meio ambiente físico, há, ainda, fortes impactos ao meio 

ambiente biológico. “Além das funções de estabilizar as margens dos rios e córregos, 

manutenção da qualidade da água e atenuação de fatores climáticos, deve ser 

acrescentada para os fundos de vale sua importância em relação à fauna e flora nativa.” 

(BARROS, 2003, p. 49). 

Assim, a ocupação em fundo de vale deve ser evitada já que pode implicar em 

supressão da flora, através do desmatamento, além da perda de habitats para a fauna, 

que utiliza a cobertura como corredores ecológicos para abrigo, zona de alimentação e 

reprodução. Há, pois, uma importante função das áreas de preservação permanente 

ciliares relacionada ao fluxo gênico da fauna e da flora.  

Dessa forma, fica evidente que a ocupação em área de preservação permanente 

ciliar pode provocar grave desequilíbrio ambiental. Essa perturbação ocorrida nesses 

fundos de vale demonstra a conexão existente entre o meio ambiente e a qualidade da 

vida das pessoas.  

Além disso, as construções precárias às margens dos cursos de água, em 

contato com lixo, entulhos, efluentes líquidos e esgoto sem tratamento, implicam, 

igualmente, em poluição visual, com a degradação do meio ambiente artificial e afronta 

à dignidade do ser humano. Como ressalta José Afonso da Silva (2010, p. 305), a boa 
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aparência das cidades, pela visão agradável e sugestiva de elementos arquitetônicos 

harmoniosos, surte efeitos psicológicos importantes nas pessoas. 

Assim, a ocupação em áreas de fundo de vale causa impactos de diversas 

ordens, seja no meio ambiente natural, seja no meio ambiente artificial, podendo 

comprometer severamente a qualidade de vida das pessoas. Trata-se de um sério 

problema ambiental e humanitário, o que evidencia a importância de se promover o 

equilíbrio ambiental e urbanístico nessas áreas. 

 

3.4.2 Moradias em área de preservação permanente ciliar em afronta à dignidade do 

ser humano 

 

O direito à moradia está previsto no art. 6º da Constituição Federal Brasileira, 

acrescentado pela Emenda nº 26, de 14 de fevereiro de 2000 (BRASIL, 1988). A 

moradia é um direito social, requisito da dignidade do ser humano, e, como tal, deve se 

compatibilizar com o meio ambiente ecologicamente equilibrado (MARQUES, 2010, p. 

117). 

 

É humilhante verificar famílias vivendo em locais insalubres, sem rede de 
esgoto, sem coleta de lixo, algumas necessitando buscar água em locais 
distantes e também insalubres, na ausência de encanamento no local onde 
moram. Crianças brincando em locais impróprios ou disputando alimentação 
com cachorros. Essas imagens, que continuam e são uma constante em pleno 
século XXI, ressaltam as desigualdades entre as pessoas e também 
comprovam que o Poder Público é irresponsavelmente omisso e, não 
obstante, também a sociedade como um todo, ao tolerar e perpetuar tal estado 
de coisa (CARVALHO; REZENDE, 2015, p. 127) 

 

Geralmente, os serviços públicos como o de coleta de lixo não conseguem 

alcançar os locais onde estão situadas as moradias localizadas em fundos de vale de 

difícil acesso e, muitas vezes, em área de risco. A disposição de lixo, entulhos e 

efluentes líquidos lançados diretamente nos córregos e rios faz com que a população 

residente no local mantenha contato com a água contaminada e outros vetores de 

doenças, como ratos e insetos. 

Bonizatto (2010, p. 49) fala em dignidade urbana que abrange a observância 

dos direitos sociais, como o direito à moradia, o direito à saúde e o direito à iluminação 

pública. 
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Dentre as principais consequências da extrema pobreza, que redunda na falta 
de alternativas de moradias legais (ou seja, reguladas pela legislação 
urbanística e inseridas na cidade oficial), está a agressão ambiental. A 
ocupação de áreas ambientalmente frágeis – beira dos córregos, encostas 
deslizantes, várzeas inundáveis, área de proteção dos mananciais – é a 
alternativa que sobra para os excluídos do mercado e dos insignificantes 
programas públicos. […] Nas grandes e médias cidades, os rios, riachos, 
lagos, mangues e praias tornaram-se canais ou destino dos esgotos 
domésticos. O esgotamento sanitário atinge 54% dos domicílios em todo o 
Brasil, mas apenas 10% do esgoto coletado é tratado. O restante permanece 
na rede hídrica. Quanto ao lixo, apenas 29% do montante coletado é tratado 
(SILVA, 2011, p. 234). 

 

O lançamento de esgoto doméstico, sem tratamento, diretamente nos rios e 

córregos, inclusive pela parcela da população que ocupa as margens desses cursos de 

água, é uma situação que ocorre com frequência no Brasil. 

Segundo Rebouças (2003), aproximadamente 60% das internações hospitalares 

estão relacionadas à contaminação das águas. Além disso, a cada dólar investido em 

saneamento básico, 5 dólares são economizados com os gastos com a saúde. 

A precariedade de serviço de fornecimento de água e de saneamento básico 

nesses locais compromete seriamente a saúde e a qualidade de vidas das pessoas. Muitas 

dessas habitações se localizam em áreas de risco, com possibilidade de colapso e 

deslizamento, além do risco de inundações, em especial em época de chuvas. 

 

Se considerarmos que a degradação das matas ciliares e a impermeabilização 
das áreas de várzea constituem talvez os principais geradores de enchentes e 
inundações nas grandes cidades, chegaremos à conclusão de que o 
descumprimento do disposto no art. 4º do Código Florestal, nas áreas 
urbanas, acarreta um custo social elevadíssimo para os cofres públicos e 
sacrifícios incomensuráveis para a população atingida pelas calamidades 
públicas (FIGUEIREDO, 2013, p. 408). 

 
 

A qualidade da água causa consequências diretas na saúde humana. O 

abastecimento e o saneamento adequados reduzem a mortalidade infantil em 50% 

(TUNDISI; TUNDISI, 2005, p. 46). Calcula-se que 33% dos óbitos são causados por 

problemas atinentes à qualidade dos recursos hídricos nos países em desenvolvimento e 

que 80% de todas as doenças nesses países são disseminadas pela água (SERVISKAS, 

2010, p. 137). Ainda segundo Serviskas (2010), calcula-se o impressionante número de 

200 pessoas mortas por hora no mundo por questões relativas ao precário saneamento 

básico. Expõe o referido autor:  
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 1,7 milhão de mortes 
anuais sejam causadas pelas águas poluídas. A maioria dessas mortes é de 
crianças provocadas pela diarreia (desidratação), cuja causa decorre da 
ingestão de coliformes fecais. Calcula-se ainda que, atualmente, a água 
impura, o saneamento precário e as péssimas condições de higiene causam a 
morte de 200 pessoas a cada hora, ou seja, 200 pessoas, de todas as horas, de 
todos os dias, de todos os anos (SIRVINSKAS, 2010, p. 134). 

 
 

As pessoas, ao consumirem água contaminada ou alimentos contaminados 

pelas águas, como moluscos e peixes, ou simplesmente por permanecerem nas 

proximidades dos cursos de água poluídos, ficam expostas a um grande número de 

doenças.  

Há uma clara relação entre a degradação ambiental causada pelo lixo, entulho e 

esgoto lançados em áreas de fundo de vale com a contaminação das águas, a saúde e a 

qualidade de vida das pessoas que ocupam tais áreas. 

 

A principal causa da poluição hídrica é a descarga de esgoto doméstico e de 
efluente industrial sem tratamento, a destruição das matas ciliares e a 
disposição de resíduos sólidos nos cursos d’água e nos mananciais. O 
lançamento de sedimentos nos rios, lagos e represas apresentam, em 
inúmeras regiões, altas concentrações de metais pesados, tóxico à saúde de 
organismos aquáticos e que atingem a espécie humana por meio da rede 
alimentar (SIRVINSKAS, 2010). 

 
 
A poluição da água, em razão da proliferação de certos patógenos, como 

vermes parasitas, bactérias, vírus, protozoários, pode transmitir diversas doenças, como 

hepatite, rotavírus, anterovírus, parvovírus, vírus de gastroenterite, cólera, febre tifoide, 

hepatite infecciosa, poliomielite, esquistossomose, malária, febre amarela, dengue, 

disenteria, além de desidratação e perda de peso. Essas doenças, não raro, levam à morte 

(SIRVINSKAS, 2010). 

Dessa forma, o controle da poluição das águas está diretamente relacionado à 

saúde dos moradores dos fundos de vale e do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, com o consequente aumento do bem-estar humano e da melhoria da 

qualidade de vida e saúde das pessoas. 

Há, assim, uma clara e íntima relação entre a qualidade das águas e a saúde 

humana. A ausência de saneamento básico, com sistema de coleta e tratamento dos 

dejetos, é uma questão ambiental e social preocupante. O relatório do Programa de 

Monitoração Conjunta, Progresso em saneamento e água da Organização Mundial de 

Saúde (2015) mostra que uma a cada três pessoas no mundo, o equivalente 2,4 bilhões 
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de pessoas, ainda não tem acesso a instalações sanitárias e 946 milhões deles defecam 

ao ar livre. Ou seja, o número de pessoas sem o adequado acesso às instalações 

sanitárias equivale a aproximadamente 10 vezes toda a população brasileira. 

Os dados desse relatório são alarmantes. A ausência de saneamento básico, ou 

seja, de serviços de esgoto, de água, coleta de lixo e limpeza urbana, contribui para um 

aumento significativo na mortalidade infantil. Segundo esse relatório da Organização 

Mundial de Saúde (2015), estima-se que mais de 340.000 crianças menores de cinco 

anos morrem todos os anos de doenças diarreicas causadas pela falta de saneamento, o 

que equivale a aproximadamente 1.000 crianças por dia. 161 milhões de crianças são 

raquíticas ou cronicamente desnutridas, o que está ligado à falta de água, saneamento e 

higiene, particularmente à defecação a céu aberto.  

A cada ano, o tratamento adequado da água, saneamento e higiene poderia 

contribuir com a eliminação ou, ao menos, com a diminuição substancial de doenças 

tropicais, como a esquistossomose, tracoma e helmintos, em 1 bilhão e 500 mil pessoas 

e nada menos do que 842.000 mortes poderiam ser evitadas (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE, 2015). 

Em pesquisa do Ibope (2009) e do Instituto Trata Brasil, demonstra-se a 

percepção do brasileiro sobre o saneamento. Foram entrevistados 1.008 pessoas em 79 

cidades com mais de 300 mil habitantes, das quais constatou-se o conhecimento dos 

entrevistados sobre os impactos negativos gerados pela falta de serviços de coleta e 

tratamento de esgoto. 70% citaram doenças e problemas de saúde, 41% citaram o mau 

cheiro, 36% a presença de ratos, 27% a presença de insetos e 14% a poluição dos rios. 

Ainda segundo essa pesquisa, 84% das pessoas vinculam a presença de esgoto 

com a melhoria da qualidade de vida, 40% dos entrevistados possuem a percepção de 

que doenças e problemas de saúde poderiam ser evitados com o tratamento do esgoto, 

13% destacam que poderia ser evitada a presença de ratos e 12% a presença de insetos. 

23% entendem que a canalização dos esgotos impede a proliferação de sujeiras e 17% 

entende que a canalização impede o mau cheiro (IBOPE, 2009). 

Aproximadamente 1/3 dos entrevistados já vivenciou ou conhece alguém que 

já teve problemas relacionados ao esgoto. 64% dos entrevistados citaram 

espontaneamente a leptospirose, conhecida como doença de ratos, como o maior 

problema, entre os vários que podem ocorrer. 42% citaram a diarreia, 28% doenças de 

pele, 21% viroses, 25% citaram vômitos e 21% febre (IBOPE, 2009). 
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[....], a habitabilidade é conceito inexistente, já que existem condições 
precárias de estrutura e de qualquer outro tipo de conforto. O abrigo familiar 
torna-se um dos maiores riscos no cotidiano dessas famílias que buscam 
alternativas de sobrevivência na informalidade (ABREU, 2011, p. 4). 

 

O bem-estar social não é apenas o exercício de direito à moradia, mas sim o de 

direito à moradia digna (BONIZZATO, 2010. p. 26). “A moradia deve estar localizada 

em terreno adequado para edificações, respeitando as áreas de preservação ambiental, 

necessárias para que o homem tenha vida com qualidade, notadamente as gerações 

futuras.” (MARQUES, 2010, p. 116-117). 

O direito social à moradia não se resume, assim, simplesmente a um local 

qualquer em condições precárias, inapropriadas e perigosas que abrigue as pessoas. A 

moradia deve possuir condições mínimas de higiene, segurança e conforto de forma a 

respeitar a dignidade humana. 

 

3.5 Assentamentos humanos irregulares sob o enfoque das Organizações das 

Nações Unidas 

 

A Organização das Nações Unidas tem exercido um papel de grande 

importância para contribuir com soluções eficazes no combate à degradação ambiental. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, firmada pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas, foi o primeiro diploma a reconhecer no âmbito internacional o direito à 

moradia (SILVA, 2014, p. 65). Expõe o referido diploma: 

 
Art. XXV – Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de 
assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, 
vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e 
direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, 
velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias 
fora de seu controle (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948, 
grifo nosso). 

 

 Em 1966, a Assembleia da Organização das Nações Unidas adotou o 

Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos Sociais e Culturais que foi além e 

reconheceu o direito à moradia adequada. Houve, assim, o reconhecimento 

internacional de que não basta a tutela simplesmente da moradia, é necessário que ela 

seja adequada. O referido pacto expõe, em seu art. 11, que: 
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Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a 
um nível de vida adequado para si próprio e sua família, inclusive à 
alimentação, vestimenta e moradia adequada, assim como a uma melhoria 
contínua de suas condições de vida. Os Estados Partes tomarão medidas 
apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse 
sentido, a importância essencial da cooperação internacional fundada no livre 
consentimento (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1966, grifo 
nosso). 

 

A partir da década de 60 do século XX, com o esgotamento de alguns recursos 

naturais planetários e a verificação de que os danos ambientais possuem um caráter 

transnacional e transfronteiriço, verificou-se a necessidade de um sistema internacional 

de tutela do meio ambiente (GUERRA, 2010, p. 72).  

A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou a 

proposta da Suécia, que enfrentava problemas ambientais devido à incidência de chuvas 

ácidas em seu território, para a realização da Conferência de Estocolmo de 1972. Esta 

conferência resultou na declaração de Estocolmo, que foi subscrita por mais de uma 

centena de países, tendo exercido substancial influência na legislação interna de vários 

Estados, inclusive na Constituição brasileira (GOMES; BULZICO, 2010, p. 57-58). 

Constatou-se, nessa Conferência, que muitos dos impactos ambientais 

negativos são motivados pelo subdesenvolvimento. Houve, pela primeira vez, o 

reconhecimento no âmbito internacional de que os direitos humanos somente podem 

efetivamente ser protegidos em um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Esclarece o Princípio 15 da Declaração de Estocolmo sobre a necessidade do 

planejamento aos assentamentos humanos e à urbanização com o intuito de evitar a 

degradação ambiental e para a obtenção máxima dos benefícios sociais, econômicos e 

ambientais para todos (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1972). 

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) percebeu 

que o processo de urbanização pressiona o abastecimento de água potável, os sistemas 

de esgoto e de saúde pública e, com frequência, resulta em degradação ambiental, 

afetando a saúde humana (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2011, p. 28). 

Em 1976, a Conferência das Nações Unidas sobre os Assentamentos Humanos 

– Habitat 1 foi realizada em Vancouver, no Canadá. “Nessa conferência discutiu-se a 

necessidade de assentamentos humanos sustentáveis em um mundo em urbanização” 

(REIS, 2013, p. 295). A referida conferência reconheceu que um grande número de 

pessoas está em assentamentos humanos inaceitáveis, que os problemas dos 

assentamentos humanos não devem ser considerados isolados do desenvolvimento 



48 

 

social e econômico dos países, e que a urbanização desordenada é causa de deterioração 

nas regiões metropolitanas. Reconhece-se, ainda, como de fundamental importância na 

melhoria da qualidade de vida das pessoas que existam políticas públicas adequadas de 

assentamento humano.Assim, o planejamento das políticas públicas deve levar em 

consideração a melhoria das condições dos assentamentos humanos. 

Conforme expõe Soares (1998, p. 48), em 1978, o Habitat, Centro das Nações 

Unidas para Assentamentos Humanos, organismo internacional com sede em 

Nairobi/Quenia, responsável pelas questões relativas à habitação, incluiu em suas 

discussões os temas urbanos.  

A partir de 1º de janeiro de 2002, o Centro das Nações Unidas para os 

Assentamentos Humanos foi transformado em Programa das Nações Unidas para os 

Assentamentos Humanos – UN-Habitat (FERNANDES, 2003, p. 22). 

A Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento foi criada em 

1983. Após três anos de trabalhos, foi publicado o Relatório Brundtland, conhecido 

como Nosso Futuro Comum, em homenagem à ex-primeira-ministra da Noruega, 

GroHarlemBrundtland, que havia presidido a comissão. Essa comissão observou que 

“muitas das atuais tendências do desenvolvimento resultam em um número cada vez 

maior de pessoas pobres e vulneráveis, além de causarem danos ao meio ambiente” 

(GUERRA, 2010, p. 80).  

Uma das principais questões apontadas no referido Relatório refere-se “a 

problemas de natureza social, tais como: uso da terra e sua ocupação, abrigo, 

suprimento de água, serviços sanitários, sociais e educativos, e a administração do 

crescimento urbano acelerado” (GUERRA, 2010, p. 79). Foi a partir daí que surgiu a 

expressão “desenvolvimento sustentável”, ou seja, “o desenvolvimento capaz de manter 

o progresso humano não apenas em alguns lugares por alguns anos, mas em todo o 

planeta até um futuro longínquo” (GUERRA, 2010, p. 80). 

O Relatório Brundtland constatou a relação entre a expansão urbana e a 

degradação ambiental. 

Faltam habitações, água, saneamento e transporte de massa. Uma proporção 
cada vez maior de habitantes das cidades vive em habitações miseráveis e 
cortiços, exposta muitas vezes à poluição do ar e da água, bem como a riscos 
naturais e industriais (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1987, p. 
61). 

 

 Esse relatório da Organização das Nações Unidas (1987, p. 18-19) 

constatou ainda que as populações em crescimento desenfreado contribuem para a 
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proliferação de assentamentos ilegais, além do aumento de doenças relacionadas a 

ambientes insalubres. Além disso, existe um crescente número de pessoas que vivem 

em cortiços e habitações miseráveis, sem água potável e saneamento, o que favorece a 

proliferação de doenças. A fim de lidar com as questões sociais e ambientais apontadas 

pelo relatório Brundtland: “Os governos terão de formular estratégias de assentamento 

bem definidas para orientar o processo de urbanização,...” (1987, p. 18-19). Constatou-

se, assim, diante dos desafios acarretados pelo processo de urbanização, a relevância da 

atuação do poder público em face da tendência da ocorrência de assentamentos 

humanos em locais inadequados. Expõe ainda o referido relatório: 

 

A maioria das vítimas dessas catástrofes é constituída pelos pobres das 
nações pobres onde os agricultores de subsistência tornam suas terras mais 
sujeitas a secas e inundações porque desmatam as áreas marginais e onde os 
pobres se tomam mais vulneráveis a todas as catástrofes porque vivem em 
encostas íngremes ou em regiões ribeirinhas sem proteção, as únicas áreas 
que lhes restam para construírem seus barracos (ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS, 1987, p. 33). 

 

A Conferência do Rio 92, também conhecida como Cúpula da Terra, colocou 

em evidência as questões da pobreza urbana e o custo econômico e social da degradação 

ambiental (GROSTEIN, 2001, p. 13-19). Nessa Conferência, concluiu-se pela 

necessidade de proteção do meio ambiente de forma sustentável. Essa conferência 

resultou na Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que, em seu 

princípio nº 4, expõe: “Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção 

ambiental deve constituir parte integrante do processo de desenvolvimento, e não pode 

ser considerada isoladamente deste.” 

Dessa forma, para se alcançar o desenvolvimento sustentável, deve-se 

encontrar o adequado equilíbrio entre a atividade econômica e o uso adequado, racional 

e responsável dos recursos naturais (GUERRA, 2013, p. 90). Na Conferência do Rio, 

foi produzida a Agenda 21 que, inspirada no relatório Brundtland, estabelece diretrizes, 

recomendações e planos de ação para a concretização do desenvolvimento sustentável. 

Tal agenda reconhece que o processo de urbanização crescente deixou milhões de 

pessoas sem moradia adequada, expondo-as a riscos ambientais como deslizamentos e 

inundações.  

Constatou-se ainda que o crescimento urbano é fator potencial de degradação 

ambiental, afetando diretamente a vida das pessoas. Destaca-se que a poluição 

ambiental em áreas urbanas associadas à insalubridade contribui para afetar a saúde 



50 

 

humana, favorecendo o surgimento de doenças. Reconhece-se a necessidade de 

planejamentos e ações governamentais de forma a se promover os direitos 

socioambientais. Propõe-se, assim, uma ação coordenada entre a sociedade e o governo 

para promover a solução desses problemas. Dispõe o item 6.32 da Agenda 21 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1992): 

 

6.32.[...]. O crescimento urbano deixou para trás a capacidade da sociedade 
de atender às necessidades humanas, deixando centenas de milhões de 
pessoas com rendimentos, dietas, moradia e serviços inadequados. Além de 
expor as populações a sérios riscos ambientais, o crescimento urbano deixou 
as autoridades municipais e locais sem condições de proporcionar às pessoas 
os serviços de saúde ambiental necessários. Com grande freqüência, o 
desenvolvimento urbano se associa a efeitos destrutivos sobre o meio 
ambiente físico e sobre a base de recursos necessária ao desenvolvimento 
sustentável. A poluição ambiental das áreas urbanas está associada a níveis 
excessivos de insalubridade e mortalidade. Alojamentos inadequados e 
superpovoados contribuem para a ocorrência de doenças respiratórias, 
tuberculose, meningite e outras enfermidades. Nos meios urbanos, muitos 
fatores que afetam a saúde humana são externos à área da saúde. Em 
decorrência, uma melhor saúde urbana dependerá de uma ação coordenada 
entre todos os planos do Governo, prestadores de serviços sanitários, 
empresas, grupos religiosos, instituições sociais e educacionais e cidadãos. 

 

Diante do processo de urbanização, com o aumento da população mundial 

vivendo em cidades, verifica-se a necessidade de um adequado gerenciamento dos 

assentamentos humanos de forma a promover o equilíbrio ambiental além da qualidade 

de vida das pessoas. É reconhecido ainda que o crescimento populacional impõe uma 

pressão cada vez mais intensa sobre o planeta. Os programas de ação governamentais, 

através de uma gestão urbanística e ambiental, devem procurar conciliar o fator 

ambiental, social e o econômico. 

A agenda 21 expõe ainda que a urbanização adequadamente gerenciada 

permite a criação de uma infraestrutura ambiental sustentável.Reconhece também a 

íntima relação entre o meio ambiente ecologicamente equilibrado e a qualidade de vida 

ou, até mesmo, a própria vida das pessoas (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 1992). 

Cidades sustentáveis devem possuir uma infraestrutura adequada de 

saneamento e manejo de resíduos. Expõe em seu item 7.35: “[...] Na maioria dos países 

em desenvolvimento, porém, a impropriedade e carência da infraestrutura ambiental é 

responsável pela má saúde generalizada e por um grande número de mortes evitáveis a 

cada ano. [...].” Já no item 7.5, verifica-se a importância de se promover o planejamento 

e o manejo sustentáveis do uso da terra, assim como o planejamento e o manejo dos 
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assentamentos humanos localizados em áreas sujeitas a desastres, além da existência 

integrada de uma infraestrutura ambiental, abrangendo água, saneamento, drenagem e 

manejo de resíduos sólidos (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1992). 

A comunidade internacional convocou em 1996 a segunda Conferência 

mundial sobre povoamentos humanos, realizada no mesmo ano em Istambul, Turquia, 

conhecida como Habitat II ou “Cimeira Urbana”. A Conferência das Nações Unidas – 

Habitat II contribuiu para moldar a agenda global de desenvolvimento sustentável de 

todas as cidades em todo o mundo ao tratar de temas como “Habitação adequada para 

todos” e “O desenvolvimento de assentamentos humanos em um mundo em 

urbanização”.  

No Habitat II, 171 Governos aprovaram o Programa ou Agenda Habitat e a 

Declaração de Istambul sobre os Assentamentos Humanos, que endossa as metas 

universais para garantir moradia a todos e tornar os assentamentos humanos mais 

seguros, saudáveis, habitáveis, equitativos, sustentáveis e produtivos (ORGANIZAÇÃO 

DAS NAÇÕES UNIDAS, 1996). Essa Conferência apontou a necessidade de cidades 

apropriadas (mais seguras, saudáveis, humanas e sustentáveis), como instrumento para 

produzir um mundo melhor para as pessoas (MARQUES, 2010, p. 97). 

A Agenda Habitat, coordenada pelo Centro das Nações Unidas para 

Assentamentos Humanos (Habitat), transformada, em 2002, no Programa das Nações 

Unidas para os Assentamentos Humanos (UN-Habitat), foi de grande relevância no 

âmbito internacional para a promoção de cidades sustentáveis, considerando seus 

aspectos sociais e ambientais. Foi superada a concepção de que o crescimento das 

cidades é um problema insolúvel, para mostrar formas eficazes, através de experiência e 

melhores práticas, de se promover uma cidade sustentável mesmo em face do processo 

de urbanização (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2001). As melhores 

práticas, experiências bem-sucedidas, podem servir de parâmetro para a realização de 

outras ações que promovam a implementação das cidades sustentáveis. 

Entre os objetivos que norteiam a Agenda Habitat estão a promoção da 

equidade, a erradicação da pobreza, o desenvolvimento sustentável, a qualidade de vida, 

o fortalecimento da família, da cidadania e da participação, da parceria, da solidariedade 

e da habilitação e a promoção da saúde humana e ambiental (FERNANDES, 2003, p. 

25), além da promoção do desenvolvimento e apoio à implementação de melhores 

práticas de gestão e competentes políticas habitacionais (FERNANDES, 2003, p. 37). 

Para preservar a saúde, o bem-estar, a segurança e a melhoria das condições de vida das 
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pessoas, os governos devem desenvolver o abastecimento e o acesso a quantidades 

adequadas de água potável e prover serviços adequados de saneamento e manejo de 

resíduos (FERNANDES, 2003, p. 77).  

 

O êxito do gerenciamento ambiental integrado das bacias hidrográficas 
depende, entre outros fatores, do empenho dos Municípios na solução de 
problemas urbanos que são de sua competência. Tais como: a ocupação ilegal 
e irregular das áreas de proteção de mananciais e margens de cursos de água; 
poluição hídrica causada pela disposição ilegal de resíduos sólidos e ausência 
de serviços adequados de tratamento e disposição final de lixo; autorização 
ou falta de fiscalização eficaz de localização e funcionamento de atividades 
urbanas que possam contribuir para a poluição hídrica, entre outros 
problemas ambientais urbanos (FERNANDES, 2003, p. 126). 

 
A Agenda Habitat estabelece que cabe aos governos a principal 

responsabilidade pela aplicação do Programa Habitat, embora reconheça a importância 

de parcerias com setores da sociedade, como o setor privado e organizações não 

governamentais (FERNANDES, 2003, p. 138). Expõe ainda a relevância do poder 

público local de se articular com o poder público federal e estadual para estabelecer 

parcerias, facilitando e incrementando a reabilitação e o uso das terras degradadas e a 

recuperação de mananciais e cursos de água contaminados.  

A Conferência de Joanesburgo (2002), também chamada de “Rio + 10” ou 

“Cúpula da Terra”, realizada na África do Sul, resultou em dois importantes 

documentos: a Declaração de Joanesburgo em Desenvolvimento Sustentável e o Plano 

de Implementação. Expõe a Declaração de Joanesburgo, em seu item 8: 

 

Trinta anos atrás, em Estocolmo, concordamos na necessidade urgente de 
reagir ao problema da deterioração ambiental. Dez anos atrás, durante a 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
realizada no Rio de Janeiro, concordamos que a proteção do meio ambiente e 
o desenvolvimento social e econômico são fundamentais para o 
desenvolvimento sustentável, com base nos Princípios do Rio. 2 Para 
alcançar tal desenvolvimento, adotamos o programa global denominado 
Agenda 21 Relatório da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente Humano, Estocolmo, 5-16 de junho de 1972 (United 
NationsPublication, No. E.73.II.A.14 e corrigendum), e a Declaração do Rio 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 3 aos quais reafirmamos nosso 
compromisso. A Cúpula do Rio foi um importante marco, que estabeleceu 
uma nova agenda para o desenvolvimento sustentável (ORGANIZAÇÃO 
DAS NAÇÕES UNIDAS, 2002). 

 

Já o item 71 do Plano de Implementação prevê o apoio aos países da África 

para a implementação da Agenda Habitat e a Declaração de Istambul, mediante 
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iniciativas voltadas à urbanização e assentamentos humanos sustentáveis para 

proporcionar: 

 

[...] moradia adequada e a prestação de serviços básicos, bem como para o 
desenvolvimento de sistemas de governança eficientes e efetivos em cidades 
e outros assentamentos humanos e fortalecer, entre outros, o programa 
conjunto de gestão de recursos hídricos para as cidades da África do 
Programa (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2002). 

 

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, 

ocorrida no Rio de Janeiro, Brasil, em 2012, também conhecida como Rio + 20, 

reafirma todos os princípios da Declaração do Rio de 1992. Resultou dessa Conferência 

a Declaração Final da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 

Sustentável (RIO + 20), também conhecido como “O Futuro que Queremos”. Nessa 

declaração final, está exposto que: 

 

Reconhecemos que, se bem planejadas e desenvolvidas, inclusive através de 
métodos de planejamento e de gestão integrados, as cidades podem promover 
sociedades sustentáveis no plano econômico, social e ambiental 
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2002, p. 28). 

 

Deve haver, assim, um planejamento eficiente de forma a responder de forma 

eficaz ao crescimento da população urbana, por meio de medidas como a urbanização 

de favelas, a revitalização urbana e a melhoria da qualidade dos assentamentos 

humanos. 

A Organização das Nações Unidas, reunida em Nova Iorque nos dias 25 a 27 

de setembro de 2015, nos Estados Unidos, decidiu sobre um plano de ação para as 

pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Definiram-se os novos objetivos de 

desenvolvimentos sustentáveis globais, chamados “Transformando Nosso Mundo: A 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 2015). Esses objetivos procuram concretizar os direitos humanos 

considerando as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e 

a ambiental. Estabelece o objetivo 11: “Tornar as cidades e os assentamentos humanos 

inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.” 

A Organização das Nações Unidas prevê, ainda, a redução de impactos 

ambientais negativos das cidades, como a melhoria da gestão de resíduos, além de 

proporcionar o acesso universal a espaços públicos acessíveis e verdes até 2030. 

Estipula, ainda, objetivos de como garantir até 2030 o acesso a todos à habitação 
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adequada e segura e o acesso aos serviços básicos, além da urbanização das favelas e do 

aumento, até 2030, da urbanização inclusiva e sustentável, o planejamento e gestão de 

assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis, em todos os países, 

além de reduzir o número de mortes e pessoas afetadas por catástrofes, de diminuir as 

perdas econômicas causadas por elas, inclusive os desastres relacionados à água, e de 

proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 2015). 

Na Conferência das Nações Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano 

Sustentável (Habitat III), realizada em outubro de 2016 em Quito, no Equador, foi 

adotada a Nova Agenda Urbana, documento que orientará a urbanização sustentável 

pelos próximos 20 anos, na qual se pretende promover cidades mais verdes, limpas e 

inclusivas (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2016). 

A normatização no âmbito das Organizações das Nações Unidas de tema 

intrinsecamente relacionado à realidade brasileira, em que se constata com frequência a 

ocupação irregular em áreas de preservação permanente ciliar, por meio de vários 

documentos internacionais, reforça a importância de o poder público e de a sociedade 

encontrarem soluções que promovam eficazmente as cidades sustentáveis através da 

conciliação da tutela ao meio ambiente sadio e o direito à moradia. 

As Conferências Internacionais sobre o Meio Ambiente e sobre os 

Assentamentos Humanos e os organismos internacionais com atuação sobre o tema, 

como o PNUMA e o UN-Habitat, por meio de suas normas, programas, diretrizes a 

ações, se harmonizam e se coordenam em prol de promoção de assentamentos humanos 

sustentáveis. Apesar da preoucupação internacional com a questão dos assentamentos 

irregulares, o que se observa é que, em várias partes do mundo, eles estão aumentando 

cada vez mais. Necessário, pois, que se procure encontrar instrumentos que efetivem 

concretamente tais diretrizes. Para tanto, percebe-se a necessidade de boas práticas de 

governança ambiental voltadas aos assentamentos humanos. 
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4 DESAPROPRIAÇÃO: INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DE CIDADES 

SUSTENTÁVEIS 

 

4.1 Panorama da evolução histórica da propriedade privada 

 

A atual concepção do direito de propriedade é fruto de uma longa evolução 

histórica. Desde a lei das XII tábuas em 450 a.C, já se falava em direito de propriedade 

(BRANDÃO, 2001, p. 478). Na concepção romana, havia a previsão do exercício do 

direito de propriedade subordinado às exigências do bem comum. Segundo tal 

concepção, a propriedade possuía um caráter místico e o proprietário podia usar, gozar e 

dispor da coisa de forma absoluta, exclusiva, perpétua e ilimitada, bem como a de 

persegui-la das mãos de quem injustamente o detivesse (MONTEIRO, 1976, p. 78-79). 

Os direitos privados foram contemplados através de direitos de defesa. “Esses direitos 

de defesa protegiam as pessoas privadas contra interferências ilegais do aparelho do 

Estado na vida, liberdade e propriedade” (HABERMAS, 2012, p. 48). 

Na Magna Carta de 1215, o direito de propriedade possui contornos de um 

direito absoluto. Segundo o art. 39 da Magna Carta (1215, p. 5): 

 

Nenhum homem livre será preso, aprisionado ou privado de uma 
propriedade, ou tornado fora-da-lei, ou exilado, ou de maneira alguma 
destruído, nem agiremos contra ele ou mandaremos alguém contra ele, a não 
ser por julgamento legal dos seus pares, ou pela lei da terra.  

 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto 

de 1789, em seu art. 17, proclama a propriedade como sendo “direito inviolável e 

sagrado” (FRANÇA, 1789, tradução nossa)e, no mesmo sentido, o art. 544 do Código 

Civil Francês de 1804 define o direito de propriedade como “o direito de gozar e dispor 

das coisas do modo mais absoluto” (FRANÇA, 1804, tradução nossa). Essa declaração 

já previa, no entanto, a privação da propriedade em favor do Estado mediante justa e 

prévia indenização quando fosse exigido pela necessidade pública (MUKAI, 2010, p. 

72). 

Segundo Habermas (2012, p. 117), no século XIX, o direito perde o invólucro 

do “poder de dominação individual”. Os direitos não podem ser contrários ao interesse 

social, já que são criados pela sociedade.  
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No século XIX, pois, ocorre o surgimento do Estado Social de Direito, que 

preconizava a proteção dos direitos sociais. Apesar da concepção do Estado Liberal de 

Direito ser, ainda hoje, muito presente, diante da concepção do Estado Social, a 

propriedade deve, agora, cumprir uma função social.  

 

A função social da propriedade constitui verdadeira limitação a esse direito 
fundamental. O proprietário não pode usar ou deixar de usar a propriedade 
conforme seus desígnios. Necessário que ela cumpra uma função social, quer 
seja com caráter de moradia, unidade produtiva ou, simplesmente, de 
preservação ambiental (DE CASTRO, 2015, p. 14). 

 

Atualmente, predomina a concepção de que a propriedade, embora permaneça 

sendo um importante direito individual, deve, também, exercer uma função social. 

 

4.1.1 Panorama da evolução histórica no Brasil da propriedade privada e sua função 

social 
 

Para os índios que ocupavam o território brasileiro quando da colonização, as 

terras eram propriedades comuns, imóveis de todos (FIGUEIREDO, 2010, p. 143). Em 

um primeiro momento, não havia, igualmente na concepção dos colonizadores 

portugueses, propriedades privadas nas terras ocupadas. Tais terras eram consideradas 

por eles como coisa de ninguém, que apenas serviam a seus interesses na medida em 

que forneciam fartos recursos naturais a serem explorados. 

O regimento pau-brasil, aprovado em 1850 pelo Rei Felipe II, ao prever a 

necessidade de licenças do rei ou do provedor-mor para o corte da árvore do pau-brasil, 

apenas visava evitar esgotamento de uma importante fonte de recursos financeiros 

(FIGUEIREDO, 2006, p. 150). A exploração dos recursos naturais brasileiros foi 

devastadora. Os colonizadores europeus, na busca por proveitos econômicos, destruíram 

impiedosamente as florestas brasileiras (FIGUEIREDO, 2006, p. 146-147). 

Portugal, no entanto, visando consolidar sua ocupação, dividiu o território 

brasileiro em 15 imensas faixas de terras chamadas de “capitanias hereditárias”. O Rei 

Dom João III doou, então, essas porções de terras aos capitães hereditários. Tais 

capitanias hereditárias, por sua vez, foram doadas a outros proprietários, em partes 

menores, por cartas de sesmarias, sendo inalienáveis, porém transmissíveis aos filhos 

mais velhos (DI PIETRO, 2006). Com essas doações de sesmarias, surgiram, ainda na 

primeira metade do século XVI, os registros de terras. Os próprios vigários (ou párocos) 

das igrejas faziam os registros das cartas de sesmarias das terras nas paróquias locais. 
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Surgia, assim, os primeiros registros ou escrituras de propriedades privadas (DINIZ, 

2005).  

A Lei de Terras, Lei imperial n. 601, de 18 de setembro de 1850, 

regulamentada pelo Decreto 1.318, foi um importante marco na regulação do direito de 

propriedade e da posse no Brasil. Por essa lei, as terras devolutas do império medidas e 

demarcadas, assim como as terras adquiridas por sesmarias ou por título de posse mansa 

e pacífica poderiam ser cedidas a título oneroso (BRASIL, 1850). Assim, a posse faz 

parte da realidade brasileira desde o sistema de sesmarias, quando se prestigiava a posse 

útil da terra.  

A Lei 601/1850 e o regulamento de 1854 legitimaram as posses adquiridas por 

ocupação primárias. A Lei de Terras foi, assim, o primeiro diploma legal destinado à 

legitimação das posses que possuam características de cultura efetiva e moradia 

habitual, ainda que com base tão somente na ocupação. Tais terras deveriam ser 

medidas e registradas. Serão consideradas terras devolutas todas as que não foram 

doadas, vendidas, transferidas a particulares nem reservadas pelo Governo para algum 

uso especial (ALBUQUERQUE, 2002, p. 158).  

“A lei nº 840, de 22 de janeiro de 1855, foi o primeiro diploma legal a exigir 

escritura pública para a compra e venda de bens imóveis.” (ALBUQUERQUE, 2002, p. 

158). Todavia, foi somente a partir da Lei 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos) que o 

sistema de registro de imóveis no Brasil passou a ter matrícula para cadastrar os imóveis 

nacionais (CANUTO, 2010, p. 91). 

Atualmente, a concepção de propriedade privada tal como a da posse deve 

assumir uma importante função social, incompatível com práticas predatórias. Apesar 

disso, tal como ocorria na época da colonização, o exercício do direito de propriedade 

ou mesmo do direito à posse, ainda hoje, pode possuir grande potencial degradador ao 

meio ambiente, seja pela realização de antigas práticas como queimadas e 

desmatamento, seja pela utilização de práticas mais recentes como a utilização de 

agrotóxicos, ou mesmo pela utilização irregular dessas propriedades em área de especial 

proteção ambiental, impulsionados pelo crescimento populacional e pela escassez de 

moradias nas cidades. 

O conceito de propriedade, como função social, tem como grande marco a 

Constituição Federal Brasileira de 1934. Esta Constituição foi um divisor em matéria 

urbanística, já que a propriedade passa a se sujeitar às limitações da lei impostas ao 

particular em benefício do bem comum (MUKAI, 2010, p. 49). Dispõe o art. 113, inciso 
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17, da Constituição de 1934: “É garantido o direito de propriedade, que não poderá ser 

exercido contra o interesse social ou coletivo, na forma que a lei determinar.” 

 

O próprio conceito de propriedade, como direito social, introduzido entre nós 
pela Constituição de 1934, é o grande marco divisor do nosso direito em 
matéria urbanística, eis que a partir de então a propriedade sujeita-se às 
limitações da lei imposta ao particular em benefício do bem comum 
(MUKAI, 2010, p. 49). 

 

A partir da Constituição de 1946, a função social da propriedade se consolida 

como um princípio vetor do direito público (MUKAI, 2010, p. 73). Já o art. 157, ‘III’, 

da Constituição de 1967 expõe: “A ordem econômica tem por fim, realizar a justiça 

social, com base nos seguintes princípios: […] III – função social da propriedade;” 

Atualmente, a propriedade privada deve considerar a função social, inclusive 

em sua dimensão ambiental. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece em seu art. 

5º, ‘XXIII’, que a “propriedade atenderá sua função social”. Já o art. 170 da 

Constituição de 1988 estabelece a função social da propriedade como um dos princípios 

fundamentais da ordem econômica. 

 
A função social da propriedade constitui verdadeira limitação a esse direito 
fundamental. O proprietário não pode usar ou deixar de usar a propriedade 
conforme seus desígnios. Necessário que ela cumpra uma função social, quer 
seja com caráter de moradia, unidade produtiva ou, simplesmente, de 
preservação ambiental (DE CASTRO, 2015, p. 14). 

 

A concepção de que a propriedade pode ser explorada de forma predatória e 

sem considerações sociais ou ambientais não é mais aceitável. Seu uso e gozo deve 

necessariamente considerar sua função socioambiental. Nas palavras de Benjamin 

(1996): “o direito de propriedade e o meio ambiente são institutos interligados, como 

que faces de uma mesma moeda.” Já Marques (2010, p. 189) expõe: “O exercício do 

direito de propriedade está limitado ao atendimento das normas ambientais, pois só 

assim, a função social dela poderá ser atendida”. 

Toda propriedade deve cumprir sua função social. “(...) a sociedade do século 

XXI não pode conviver com uma propriedade napoleônica, sob pena de a base natural 

desta mesma sociedade desaparecer” (BORGES, 1998, p. 84). Não é aceitável, na 

atualidade, que se continue utilizando práticas predatórias decorrentes da utilização das 

propriedades privadas, em desrespeito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A 

propriedade deve ser instrumento de promoção do bem-estar da coletividade, 
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favorecendo o equilíbrio ambiental. O poder público deve, pois, procurar encontrar 

formas de harmonizar os interesses privados com os interesses públicos. 

 

Harmonizar, interesses públicos, com base no qual construção e 
planejamento urbano com interesses privados, quando surge a necessidade de 
proteger os direitos de propriedade privada, é atualmente um desafio para 
ambos os legisladores e funcionários autorizados a aplicar e fazer cumprir as 
disposições legais (SMARANDITA; CIUDIN; COLTA, 2014, p. 39, 
tradução nossa). 

 

Essa função social da propriedade pode autorizar, inclusive, intromissões do 

Estado na propriedade, mesmo as mais drásticas e diretas como a desapropriação 

(BONIZZATO, 2010, p. 162). Soluções devem ser encontradas de forma a 

compatibilizar ambos os direitos constitucionais, o direito de propriedade e o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, sob pena, inclusive, de serem promovidas 

desapropriações.  

 

4.2 Panorama da evolução histórica da desapropriação 
 

A desapropriação é uma manifestação do poder público, prevista no 

ordenamento jurídico, apto a implicar no sacrifício de um direito individual em prol do 

interesse público, mediante prévia indenização. Trata-se de procedimento mediante o 

qual o Estado, respaldado pela supremacia do interesse público sobre o particular e com 

fundamento na necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, adquire 

compulsoriamente de alguém um bem, mediante pagamento de indenização justa, prévia 

e em dinheiro. 

Desde o direito romano já se pode encontrar as origens da desapropriação, 

quando o Estado, em caso de necessidade, exigia os serviços dos escravos particulares, 

mediante indenização (OPITZ; OPITZ, 2013, p. 205). No direito medieval, a 

propriedade era considerada inviolável salvo pelas desapropriações por justa causa, o 

que incluía hipóteses de utilidade pública (OPITZ; OPITZ, 2013, p. 206).  

A instituição da desapropriação somente teve progresso, no entanto, no século 

XVI (OPITZ; OPITZ, 2013, p. 207). Na monarquia absolutista existente nos países da 

Europa entre os séculos XVI a XVIII, o rei podia expropriar o patrimônio privado de 

acordo com seu livre arbítrio. 

 
Assim, na Inglaterra, entre 1536 e 1539, o rei Henrique promoveu, 
primeiramente, o confisco das terras monásticas, que representavam a maior 
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parte das terras, e, em seguida, realizou alterações normativas que 
favoreceram o comércio dessas propriedades. Essas manobras possibilitaram-
lhe a venda de suas terras, o que permitiu o financiamento das guerras, mas 
também fez que as terras chegassem às mãos dos nobres e, sobretudo, da 
burguesia (PINTO, 2015, p. 8). 

 

Nesse período absolutista, o rei criava as leis e impostos, resolvia entrar ou não 

em guerras de acordo com seu livre entendimento. Podia, inclusive, se assim quisesse, 

simplesmente se apoderar das propriedades privadas.  

A insatisfação da classe burguesa com o poder absoluto do rei culminou com a 

Revolução Francesa, em 1789, que inaugurou o Estado Liberal. A Declaração Universal 

dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, reconhecia o caráter absoluto da 

propriedade, apesar de já prever a possibilidade da realização de desapropriação em 

favor do Estado em caso de necessidade pública. 

Mesmo na concepção do Estado Liberal já se admitia, pois, em situações 

excepcionais, a expropriação da propriedade privada pelo Poder Público. Os fatores 

basilares da desapropriação, quais sejam a necessidade pública e a prévia e justa 

indenização, foram expressamente incluídas na Constituição Francesa de 1791, servindo 

de paradigma da legislação contemporânea sobre o instituto da desapropriação 

(SANTOS, 2010, p. 25). 

 

4.2.1 Panorama da evolução histórica da desapropriação no ordenamento jurídico 

brasileiro 

 

À época da Revolução Francesa, no século XVIII, vigorava no Brasil as 

Ordenações Filipinas, nas quais o rei gozava de poderes soberanos, podendo inclusive 

apoderar dos bens de seus súditos. Foi somente com a Constituição Imperial de 1824 

que se adotou, no Brasil, o modelo liberal individualista da Revolução Francesa, 

segundo o qual o direito de propriedade era assegurado em sua plenitude, ressalvada tão 

somente a desapropriação, sendo necessário, para tanto, a avaliação da necessidade 

pública e o cômputo do ressarcimento pecuniário por arbitramento (ZERBES, 2007). 

“Desde a Constituição de 1824, o Brasil conheceu a extinção da propriedade 

mediante indenização (art. 179, inc. XXII); aí não se falava em fundamento específico 

da desapropriação.” (MUKAI, 2010, p. 91). 

A primeira lei infraconstitucional brasileira tratando da intervenção na 

propriedade privada foi editada em 09 de setembro de 1826, estabelecendo duas 
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hipóteses de desapropriação: a de necessidade pública, como nas situações de 

calamidade pública, e a de utilidade pública, como nas construções de hospitais e 

abertura de ruas (SANHUDO, 2015). Em 1845, as situações de utilidade pública foram 

ampliadas após a entrada em vigor do Decreto 353 (ZERBES, 2007). 

A Lei de Terras, Lei imperial 601, de 18 de setembro de 1850, regulamentada 

pelo Decreto 1.318, foi um importante marco da regulação do direito de propriedade no 

Brasil. Foi somente a partir dessa lei que as terras brasileiras passaram a ser registradas 

em cartório (SANTOS, 2010, p. 19). A propriedade foi concebida nessa lei da Terra 

segundo a perspectiva do Estado Liberal, ou seja, tratava-se de um direito que somente 

podia ser limitado excepcionalmente em restritas hipóteses de desapropriações.  

Com o advento do Decreto 816, de 10 de julho de 1855, foi estabelecido o 

processo para a expropriação de prédios e terrenos que fossem necessários para a 

construção das obras e demais serviços pertencentes à estrada de ferro, bem como foram 

estabelecidas regras para a indenização dos proprietários (SANTOS, 2010, p. 26).  

A Constituição de 1891, ainda sobre a perspectiva do Estado Liberal, seguiu a 

Constituição de 1824 e assegurou o direito de propriedade em sua plenitude, 

estabelecendo apenas, em seu art. 72, § 17, a possibilidade de desapropriação por 

“necessidade ou utilidade pública” (FIGUEIREDO, 2006, p. 162-163). “A Constituição 

de 1891 já previu a desapropriação por necessidade ou por utilidade pública, mediante 

indenização, que seria agora prévia” (MUKAI, 2010, p. 91). Em 1903, o Decreto 1.021 

estabeleceu o procedimento da desapropriação, inclusive com a possibilidade de imissão 

na posse. Já o Decreto 4.956, também de 1903, alterou o processo sobre 

desapropriações por utilidade ou necessidade pública.  

O Código Civil Brasileiro de 1916 reitera a possibilidade de expropriação por 

necessidade pública ou utilidade pública como forma de perda da propriedade 

(SANTOS, 2010, p. 27). Releva notar que o referido Código de 1916 foi, por muitas 

décadas, embora de forma limitada, um dos únicos instrumentos legais de defesa do 

meio ambiente em razão de seus dispositivos relativos a direitos de vizinhança 

(FIGUEIREDO, 2006, p. 166). 

Agora sobre a influência do Estado Social de Direito, o art. 27 da Constituição 

Mexicana de 1917 estabelece a limitação da propriedade privada pelo interesse público, 

inclusive pela realização de desapropriações (HERRERA, 2010, p. 14). Já a 

Constituição Federal Brasileira de 1934, primeira Constituição brasileira concebida sob 

a perspectiva do Estado Social de Direito, persiste com a possibilidade da ocorrência de 
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desapropriações por utilidade ou necessidade pública com o pagamento de prévia e justa 

indenização (SANTOS, 2010, p. 27).  

A Constituição de 1937 que se seguiu manteve a inovação da função social da 

propriedade e a possibilidade de desapropriação. Em seu art. 122, nº 14, é assegurado “o 

direito de propriedade, salvo a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, 

mediante indenização prévia,...”. 

Em 21 de julho de 1941, entrou em vigor o Decreto 3.365, que regula até hoje, 

vez que recepcionado pela Constituição de 1988, o processo de desapropriação por 

utilidade (e necessidade) pública. 

A Constituição de 1946, seguindo ainda a perspectiva do Estado Social de 

Direito das anteriores Constituições de 1934 e 1937, igualmente concebe a função social 

da propriedade e, ao fazê-lo, inova no ordenamento jurídico brasileiro ao prever a 

modalidade de desapropriação por interesse social. “As Constituições republicanas que 

se seguiram, quais seja, as de 1967, 1969 e 1988, consubstanciaram a expressão função 

social da propriedade, referindo-se à necessidade de conformarem-se os interesses da 

sociedade e do proprietário.” (BONIZZATO, 2010, p. 164). 

Posteriormente, a Lei Infraconstitucional 4.132/1962 disciplina as hipóteses de 

desapropriação por interesse social. Foi, no entanto, a Constituição Federal de 1988 que 

cristalizou a concepção da função social da propriedade. Constata-se, assim, a 

possibilidade de desapropriações que promovem a função social da propriedade, 

afastando seu uso egoístico em determinadas hipóteses legais. 

A Constituição de 1988, além de assegurar, no art. 225 da Constituição, o 

direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, determina, em seu 

art. 5º, inciso ‘XXIV’, que “a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por 

necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia 

indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição”. 

A desapropriação, reconhecida assim pelo ordenamento jurídico brasileiro, 

possibilita, em hipóteses excepcionais de necessidade pública, utilidade pública, ou 

interesse social, a expropriação da propriedade privada, contribuindo para promover 

efetivamente sua função social, inclusive em sua relevante dimensão ambiental. 
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4.3 Panorama da evolução histórica da função social da propriedade em sua 

dimensão ambiental no ordenamento jurídico brasileiro 

 

 Na década de 60 do século XX, a partir da constatação da escassez dos 

recursos naturais, inicia-se a irreversível conscientização sobre a relevância do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado (GUERRA, 2010, p. 72). Embora já se 

reconhecesse, desde a Constituição Brasileira de 1934, a relevância da função social da 

propriedade, foi somente com a Constituição Federal de 1988, influenciada pela 

Conferência de Estocolmo de 1972, realizada sob os auspícios da Organização das 

Nações Unidas, que se reconheceu a função social da propriedade em sua dimensão 

ambiental e se cristalizou, no ordenamento jurídico brasileiro, a defesa do meio 

ambiente. 

 

A inserção da dimensão ambiental no conceito jurídico de função social da 
propriedade, no Brasil, não se deveu, portanto, unicamente influência do 
pensamento ambientalista surgido na década de 1960 e que foi responsável 
pela emancipação do próprio Direito ambiental em quase todos os países do 
ocidente. Este conceito, que traz com tamanha intensidade o aspecto de 
proteção ambiental, na verdade foi forjado ao longo de cinco séculos de 
história econômica. A relevância dessa dimensão está presente na história de 
nosso país, que adotou um modelo de colonização de características feudais. 
A insistência com que a Carta de 1988 conclama para a utilização 
socialmente responsável da propriedade, sobretudo no que diz respeito ao 
meio ambiente, nos faz recordar que é preciso reescrever a nossa história da 
busca pelo lucro rápido e de sua pronta remessa para o exterior 
(FIGUEIREDO, 2010, p. 166).  

 

A Constituição Federal de 1988 elevou a defesa do meio ambiente (art. 225) e 

a observância da função social da propriedade (art. 5º, XXIII) à condição de direitos 

fundamentais. Ela definiu ainda, em seus dispositivos, o conteúdo da função social da 

propriedade rural (art. 186) e a função social da propriedade urbana (art. 182, § 2º). 

Assim, foi somente após a Constituição de 1988 que se cristalizou no ordenamento 

jurídico brasileiro a relevância da função social da propriedade, considerando seu 

aspecto ambiental. A Constituição Federal de 1988 foi, assim, influenciada pela 

constatação da relevância do meio ambiente, com grande influência na concepção do 

direito de propriedade. 

A esse respeito, dispõem o art. 5º, ‘XXII’ e ‘XXIII’, e o art. 225 da 

Constituição Federal de 1988: 

 

Art. 5º (...) 
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(...)  
XXII – é garantido o direito de propriedade;     
XXIII – a propriedade atenderá a sua função social; 
 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações (BRASIL, 1988). 

  

“Eis aí contempladas as funções ambiental (art. 225 da CF) e cultural (art. 216 

da CF) da propriedade urbana e rural.” (MUKAI, 2010, p. 77). Dessa forma, 

ultrapassada a concepção individualista do direito de propriedade, ela deve cumprir sua 

função social, inclusive em seu aspecto ambiental, devendo aos proprietários promover 

a defesa e a preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. 

Mesmo antes da Constituição de 1988, haviam apenas algumas leis 

infraconstitucionais que tratavam da tutela ao meio ambiente, como a Lei 4.504/1964, 

conhecida como Estatuto da Terra, a Lei 4.771/1965, conhecida como Código Florestal, 

o Decreto-Lei 227/1967, conhecido como Código de Minas, a Lei 6.938/1981, 

conhecida como Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, e a Lei 7.347/1985, 

conhecida como Lei de Ação Civil Pública. A partir da Constituição de 1988, diversas 

outras leis de cunho ambiental foram editadas no Brasil, tais como a Lei de Reforma 

Agrária (Lei 8.629/1993), Lei dos Recursos Hídricos (Lei 9.433/1997) e Lei da 

Biotecnologia (Lei 11.105/2005).  

O Código Civil de 2002 ainda estabelece no § 1º do art. 1.228 que: 

 

§ 1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas 
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de 
conformidade com o estabelecido em lei formal, a flora, a fauna, as belezas 
naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como 
evitada a poluição do ar e das águas (BRASIL, 2002). 

 

Dessa forma, diante dessa nova regulamentação legislativa, a propriedade deve 

ser exercida em harmonia com o meio ambiente. 

 

4.4 Desapropriação urbanística 

 

O planejamento urbano pode incluir como um de seus importantes 

instrumentos a desapropriação. A desapropriação urbanística é um meio de execução de 

atividades urbanísticas pelo Poder Público e possui no planejamento seu princípio 
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nuclear (SILVA, 2010, p. 409). A desapropriação urbanística visa assegurar um 

processo de urbanização que concretize a sustentabilidade das cidades. 

Nas legislações urbanísticas estrangeiras, verifica-se que as desapropriações 

urbanísticas se fundamentam na utilidade pública (SILVA, 2010, p. 410). Conforme 

expõe Pinto (2011, p. 182-183),no direito comparado o planejamento urbanístico prevê 

a utilização compulsória de imóveis urbanos.  

Na Espanha, o planejamento urbanístico conferido aos imóveis deve ser 

utilizado no prazo previsto no plano, podendo inclusive o Município desapropriar ou 

submeter à alienação compulsória o imóvel. Na França, o não cumprimento das normas 

urbanísticas também pode ensejar leilão do imóvel e, eventualmente, o imóvel poderá 

ser adquirido pelo Poder Público. Na Itália, tais imóveis também podem ser 

desapropriados. Na Alemanha, é prevista a compra pelo Município do imóvel pelo 

preço que o proprietário tenha adquirido (PINTO, 2011, p. 182-183). 

 

Na França, as disposições da Lei n. 683 de 06 de agosto de 1953 autorizam 
pela primeira vez os governos centrais e locais, bem como quaisquer 
organismos públicos qualificados, para expropriar terras abertas ou até 
mesmo construídas, a fim de apoiar a construção de novos edifícios ou para 
satisfazer a necessidade de planejamento e desenvolvimento do áreas 
incluídas nos planos de traçados oficiais previstos na lei acima referida  
(SMARANDITA; CIUDIN; COLTA, 2014, p. 38, tradução nossa). 

 

A Constituição Federal Brasileira estabelece no art. 182 que a política de 

desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, visa ordenar o pleno 

desenvolvimento da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.  

Embora a desapropriação urbanística possa ser um instrumento extremamente 

eficaz para ajustar a ordenação dos espaços habitáveis para a promoção da qualidade de 

vida da população, o Estatuto das Cidades (Lei 10.257/2001) se limitou a tratar sobre o 

tema, em seu art. 8º, ao se referir à desapropriação sanção, ou seja, à possibilidade de o 

Município desapropriar, após decorridos 5 anos do IPTU progressivo, sem que o 

proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização 

(SILVA, 2010, p. 408). Nesse caso, a desapropriação tem uma função de sanção ao 

proprietário que não cumpriu com sua obrigação de parcelar, edificar ou utilizar 

adequadamente seu terreno. 

Já o art. 5º, ‘i’, do Decreto-lei 3.365/1941 prevê como um dos casos de 

utilidade pública a realização de desapropriação para: 
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Art. 5º, ‘i’: a abertura, conservação e melhoramento das vias ou logradouros 
públicos; a execução dos planos de urbanização; o parcelamento do solo, com 
ou sem edificação, para sua melhor utilização econômica, higiênica ou 
estética; a construção ou ampliação dos distritos industriais (BRASIL, 1941). 

 

 Contata-se, pois, a possibilidade da realização das desapropriações para a 

implementação de planos destinados à melhoria urbana. Quanto a isso, Salles (1980, p. 

141) expõe:  

 

Verifica-se, portanto, que, quer se trate de urbanização ou reurbanização, 
remembramento ou renovação urbana (tudo em última análise, significa 
melhoramento urbanístico), será sempre possível a desapropriação dos bens 
úteis e necessários à execução dos planos correspondentes. 

 

Mukai (2010, p. 132), embora reconheça existir entendimentos contrários, 

defende seu posicionamento de que as hipóteses de desapropriação previstas no art. 5º 

do Decreto-lei 3.365/1941 não são taxativas, já que haverá sempre utilidade pública ou 

interesse social na promoção de desapropriações urbanísticas. 

 

[…] sempre que puder estar presente uma necessidade ou utilidade pública, 
ou um interesse social, pode e deve a Administração impor a declaração 
competente, independente de o caso concreto estar catalogado no art. 5º do 
Decreto-Lei nº 3365/41, ou no art. 2º, da Lei 4.132/62. Daí, em nosso 
entender, legítima e constitucional qualquer desapropriação para fins 
urbanísticos, considerando-se que a urbanização e o urbanismo contêm 
inegável valor de utilidade pública ou interesse social. Entretanto, o STF 
entende que as catalogações são taxativas (MUKAI, 2010, p. 132). 

 

O art. 44 da Lei 6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo, prevê 

ainda a possibilidade de desapropriação, pelo Município, pelo Distrito Federal ou pelo 

Estado, de áreas urbanas ou de expansão urbana. Dispõe o referido dispositivo: “O 

Município, o Distrito Federal e o Estado poderão expropriar áreas urbanas ou de 

expansão urbana para reloteamento, demolição, reconstrução e incorporação, ressalvada 

a preferência dos expropriados para a aquisição de novas unidades.” (BRASIL, 1979).  

Dessa forma, embora escassa a legislação, verifica-se a possibilidade da 

implementação da desapropriação urbanística. Constatada a necessidade de 

melhoramentos urbanísticos e considerada a interconexão dos aspectos econômicos, 

sociais e ambientais, a efetivação de desapropriações mediante indenizações das 

propriedades privadas poderá ser um instrumento de planejamento na promoção das 

cidades sustentáveis.  
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A desapropriação é, sem dúvida alguma, o instrumento legal para viabilizar a 
execução dos planos de renovação urbana a fim de recuperar os bairros 
deteriorados, que se tornaram inadequados, dotando-os de equipamentos 
urbanísticos compatíveis com as exigências atuais, ditadas pelo progresso. 
Somente assim será possível propiciar o bem-estar a seus habitantes 
(HARADA, 2014, p. 46). 

 

Na busca das cidades sustentáveis, deve-se procurar implementar políticas de 

desenvolvimento urbano e ambiental (PIETRO, 2006, p. 5). Planos urbanísticos devem 

procurar se harmonizar com a promoção do equilíbrio ambiental. A utilização pelo 

Poder Público de desapropriações, como instrumento de gestão urbana, deve procurar 

compatibilizar os inter-relacionados aspectos urbanísticos e ambientais. 

A promoção de uma desapropriação urbanística deve considerar a relevância 

do equilíbrio ambiental, assim como a promoção de uma desapropriação ambiental deve 

considerar o ordenado processo de urbanização de uma cidade. O Estatuto da Cidade dá 

um tratamento global ao meio urbano. Segundo Mukai (2010, p. 327), “O Estatuto da 

cidade (lei 10.257/2001) não é uma lei simplesmente urbanística. Ela é uma lei urbana e 

ambiental”. Assim, ambos os aspectos urbanísticos e ambientais devem ser 

considerados na promoção de uma cidade sustentável. 

Nada obstante, ToshiMukai crítica a inexistência, na maioria dos Municípios 

brasileiros, de um planejamento urbano sistemático, com uma política racional de 

ocupação e uso do solo e com objetivos bem definidos (MUKAI, 2010, p. 114).  

Deve-se procurar melhor compreender, assim, o instituto da Desapropriação 

não apenas como instrumento de gestão urbana, mas também de gestão ambiental, e 

aferir a sua efetividade como instrumento de gestão urbanística e ambiental na 

promoção simultânea do desenvolvimento econômico, dos direitos sociais e do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

 

4.5 Desapropriação para a tutela do meio ambiente no ordenamento jurídico 
brasileiro 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, há previsão da possibilidade de o poder 

público promover desapropriações para dar efetividade à função social da propriedade, 

inclusive em seu aspecto ambiental. 

A desapropriação, regulamentada, no Brasil, pelo Decreto-lei 3.365/1941, foi 

recepcionada pelo art. 5º, ‘XXIV’, da Constituição de 1988. O referido Decreto, vigente 

há 75 anos, dispõe sobre a desapropriação por utilidade pública, termo que abrange os 
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casos de necessidade pública. O art. 5º do Decreto-lei 3.365/1941 elenca como sendo de 

utilidade pública para fins de desapropriação, além das hipóteses de execução de planos 

urbanísticos, entre outros, a proteção dos locais particularmente dotados pela natureza. 

Dispõe o referido dispositivo: 

 

Art. 5º Consideram-se casos de utilidade pública: 
k) a preservação e conservação dos monumentos históricos e artísticos, 
isolados ou integrados em conjuntos urbanos ou rurais, bem como as medidas 
necessárias a manter-lhes e realçar-lhes os aspectos mais valiosos ou 
característicos e, ainda, a proteção de paisagens e locais particularmente 
dotados pela natureza; (grifo nosso) 

 

No mesmo sentido, a Lei 4.132/1962 estabelece, em seu art. 2º, também, as 

hipóteses de ocorrência de interesse social para fins de desapropriação, dentre elas 

destaca-se: 

 

VII – a proteção do solo e a preservação de cursos e mananciais de água e de 
reservas florestais. 
VIII – a utilização de áreas, locais ou bens que, por suas características, 
sejam apropriados ao desenvolvimento de atividades turísticas(BRASIL, 
1962). 

  

Ainda sobre a desapropriação por interesse social, o Estatuto da Terra, em seu 

art. 18, Lei 4.504/1964, dispõe que ela tem por fim:“h) facultar a criação de áreas de 

proteção à fauna, à flora ou a outros recursos naturais, a fim de preservá-los de 

atividades predatórias” (BRASIL, 1964). 

À época do Decreto 3.365/1941 não havia ainda uma conscientização a nível 

mundial, inclusive no Brasil, sobre a importância do equilíbrio ambiental. Mesmo à 

época da Lei 4.132/1962, esse despertar da conscientização ambiental ainda era muito 

incipiente. Apesar disso, tais leis já faziam referência à possibilidade de desapropriação 

para a tutela de alguns aspectos relacionados ao meio ambiente natural: paisagens e 

locais particularmente dotados pela natureza, além do solo, águas e florestas. Constata-

se, assim, a possibilidade de desapropriação para a efetivação da sua função social da 

propriedade, em sua dimensão ambiental. 

 

A Lei Federal nº 4.132 de 10.09.1962 regulamentou a desapropriação por 
interesse social, condicionando o uso da propriedade ao bem da coletividade. 
Dentre esses usos, listou a lei, a proteção do solo e a preservação de cursos e 
mananciais de água e reservas florestais (Artigos 1º e 2º). Nesse sentido, uma 
propriedade em área de interesse ambiental pode ser desapropriada pelo 
poder público, ora e vez que está presente um interesse social que se 
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sobrepõe ao direito individual de propriedade, assegurada é claro, a 
indenização ao proprietário (PRIETO, 2006, p. 16). 

 

Assim, a Lei 4.132/1962 considera haver interesse social a justificar uma 

desapropriação para a tutela ambiental, incluindo a preservação dos cursos e mananciais 

de água. 

À época em que essas leis entraram em vigor, a conscientização sobre a 

relevância ambiental ainda era muito incipiente. Constata-se, pois, que o ordenamento 

jurídico ao prever a possibilidade de desapropriações para a tutela ambiental o faz de 

forma superficial, sem maiores detalhamentos. 

Élisson Cesar Prieto ao tratar da desapropriação para a promoção do equilíbrio 

ambiental constata que “uma outra aplicação da desapropriação nas questões 

ambientais, que, até o momento não tem sido tratada em obra alguma. Trata-se do 

debate sobre a função social da propriedade que polui ou degrada o meio ambiente” 

(PRIETO, 2006, p. 16). Segundo o referido autor, a propriedade urbana que promove a 

degradação ambiental poderá ser objeto de desapropriação por interesse social, já que 

contraria não apenas as diretrizes urbanas como ainda o direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado (PRIETO, 2006, p. 16). 

Constata-se a necessidade de uma legislação sobre o instituto da 

desapropriação que sistematize adequadamente sua utilização em prol do meio 

ambiente. “Não há um tratamento legal específico para as desapropriações de caráter 

ambiental, que encontram fundamento apenas no art. 2º, VII, da Lei 4.132, de 10 de 

setembro de 1962.” (HADDAD; SANTOS, 2009, p. 240). 

Apesar do escasso tratamento legislativo sobre a desapropriação ambiental, 

considerando que, conforme os ensinamentos de Élisson Cesar Prieto, inexiste 

dicotomia entre o meio ambiente e o urbanismo, sendo dois aspectos inter-relacionados 

(PRIETO, 2006, p. 3), pode-se concluir que a noção tradicional de desapropriação 

evoluiu e passa a ser vista com um instrumento urbanístico e ambiental (HADDAD; 

SANTOS, 2009, p. 241). A desapropriação visando a ordenação urbanística deverá, 

igualmente, considerar a promoção do equilíbrio ambiental. Dessa forma, a 

desapropriação poderá ser utilizada para promover o desenvolvimento urbano 

simultaneamente com a promoção do equilíbrio ambiental. 

A despeito da escassa legislação sobre a desapropriação ambiental, a lei do 

Sistema Nacional das Unidades de Conservação (Lei 9.985/2000) traz em diversos de 
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seus dispositivos a previsão da desapropriação para a implantação de unidades de 

conservação. 

  

4.5.1 A relevância da desapropriação para a efetividade das funções ambientais das 

Unidades de conservaçãono Brasil 

 

A desapropriação, por utilidade pública ou interesse social, das propriedades 

privadas em locais que possuam características naturais relevantes se justifica a fim de 

atribuir efetividade às suas importantes funções ambientais. As unidades de conservação 

são áreas de especial proteção ambiental, criadas por lei ou por decreto. Nas 

propriedades privadas em que são criadas tais unidades de conservação, em razão de 

suas características naturais relevantes, essa função socioambiental é ainda mais 

proeminente, a ponto de justificar, inclusive, por expressa disposição legal, a realização 

de desapropriações.  

As unidades de conservação possuem grande importância para a manutenção 

do equilíbrio ambiental, em especial pela preservação da biodiversidade, já que se evita 

a destruição e a degradação do habitat da fauna e da flora, e contribuem para a 

realização de pesquisas científicas, além de possuírem grande vocação para o turismo 

ecológico.  

O Brasil é o país com a maior biodiversidade no mundo, ou seja, é onde se 

localiza a maior variedade de formas de vida no planeta terra. A criação e a implantação 

de unidades de conservação, áreas ambientalmente relevantes, são um dos principais 

instrumentos de tutela dessa vasta biodiversidade. O Brasil possui 74% das áreas 

mundialmente protegidas que foram criadas entre 2003 e 2008 (703.864Km²). Possui 

cerca de 2.400 unidades de conservação, totalizando 1,4 milhão de Km², o que 

corresponde a 16,7% da área continental brasileira (VOGEL, 2015, p. 75-94). 

A despeito desse expressivo número de unidades de conservação, a proteção da 

biodiversidade não tem sido eficaz. “Estudos recentes demonstram que a taxa de 

extinção de espécies vem crescendo a ritmo acelerado e alarmante, não dando qualquer 

sinal de estabilização” (BENJAMIN, 2001). A simples criação das unidades de 

conservação não acarreta a automática proteção da biodiversidade. Para que as unidades 

de conservação sejam eficazes, é necessária, ainda, sua concreta implantação, dando 

efetividade à proteção ambiental. 



71 

 

O Código Florestal de 1934 (Decreto 23.793, de 23 de janeiro de 1934) já 

previa a criação de alguns espaços protegidos: florestas protetoras, florestas 

remanescentes, florestas modelos, florestas de rendimento e parques nacionais. No 

entanto, o escopo dessas leis ainda não era propriamente a conservação da 

biodiversidade, mas tão somente a proteção de alguns recursos naturais. Procurava-se 

apenas evitar o esgotamento de recursos naturais que poderiam ser utilizados pelas 

pessoas.  

Somente com o Código Florestal de 1965 (Lei 4.771) é que se iniciou a 

sistematização das áreas ambientalmente relevantes, presumindo-se a criação de 

unidades de conservação.Com a Constituição Federal de 1988, foi prevista a 

possibilidade de o poder público criar áreas especialmente protegidas, o que abrange, 

além das unidades de conservação, as áreas de preservação permanente e as reservas 

legais. No âmbito internacional, as áreas objeto de especial proteção ambiental foram 

matéria de um tratado internacional das Nações Unidas: a Convenção sobre 

Biodiversidade Biológica (1992), ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo 

nº 2, de 1994.  

Com o advento da Lei 9.985/2000, conhecida como a Lei do SNUC (Sistema 

Nacional das Unidades de Conservação), regulamentou-se o tratamento das unidades de 

conservação. Essa lei não se limitou a dispor sobre a criação dessas unidades, ela foi 

além e disciplinou também sua efetiva implantação e sua gestão, conforme determina 

em seu art. 2º: 

 

Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
I – unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, 
incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 
legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e 
limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 
garantias adequadas de proteção. 

 

A Lei 9.985/2000 determina, ainda, que as unidades de conservação são 

legalmente constituídas pelo poder público. Assim, é necessário ato normativo (lei ou 

decreto) para a criação das unidades de conservação. A criação desses espaços é 

considerada uma das melhores estratégias para a conservação da biodiversidade in situ 

(LEUZINGER, 2008, p. 531). 

Até a década de 60 do século XX, a criação de unidades de conservação não 

obedecia nenhum critério rigoroso (FRANCO, 2011). A Lei 9.985/2000 sistematizou o 
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tratamento normativo relativo a tais áreas. O art. 22 da Lei 9.985/2000 prevê, além da 

realização de consulta (reuniões públicas), a realização de estudos técnicos prévios 

determinando a localização, dimensão e limites das unidades de conservação, e o 

Decreto 4.340/2002 densifica esse dispositivo legal apontando qual a categoria de 

manejo deve ser escolhida quando da criação desses espaços (OLIVEIRA, 2010, p. 

151). 

Para uma efetiva proteção ambiental, não basta a criação das unidades de 

conservação através de lei ou decreto. A fim de se atingir uma verdadeira efetividade na 

tutela da biodiversidade, é necessário o planejamento da concreta implantação dessas 

unidades, sob pena de elas se tornarem áreas de relevância ambiental apenas 

formalmente, mas sem contribuir, na prática, para a manutenção do equilíbrio 

ambiental. 

Após oito anos de tramitação nas Casas Legislativas e visando eliminar os 

riscos da criação dos chamados “parques de papel”, unidades de conservação sem 

efetividade na tutela ambiental, é que foi aprovada pelo Congresso nacional a Lei 

9.985/2000, estipulando um novo sistema de áreas protegidas ou o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (LIMA, 2005, p. 647-653). A desapropriação de propriedade 

particular, onde são criadas unidades de conservação de domínio público, é um 

importante instrumento para alcançar essa eficácia, evitando-se a existência desses 

indesejados “parques de papel”. 

A Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação prevê expressamente 

que determinadas unidades de conservação devem ser de posse e de propriedade pública 

e que, caso recaiam sobre áreas particulares, devem ser desapropriadas. De acordo com 

a Lei 9.985/2000: 

 

Art. 11, § 1º O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as 
áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo 
com o que dispõe a lei. 
Art. 18, § 1º A Reserva Extrativista é de domínio público, com uso concedido 
às populações extrativistas tradicionais conforme o disposto no art. 23 desta 
Lei e em regulamentação específica, sendo que as áreas particulares incluídas 
em seus limites devem ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 
(BRASIL, 2000, grifos nossos). 

 

Para uma real efetividade na tutela ambiental nas unidades de conservação, é 

necessária sua concreta implantação. Assim, a propriedade privada deverá ser 

desapropriada para que possibilite dar eficácia à sua função socioambiental. 
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Apesar do grande número de unidades de conservação existentes no Brasil, 

tem-se constatado que sua simples existência formal não é suficiente na proteção eficaz 

da biodiversidade. Verifica-se um aumento do ritmo de extinção de diversas espécies. 

Além disso, tem sido aferido que mesmo espécies ainda sem risco imediato de extinção 

apresentaram preocupante decréscimo populacional e declínio de sua variabilidade 

genética. Estima-se que, desde 1600, 85 espécies de mamíferos e 113 espécies de 

pássaros foram extintos em todo o mundo (BENJAMIN, 2001). 

O ato normativo que cria uma unidade de conservação não atribui a ela 

automática proteção ambiental e não retira a titularidade do particular da referida área. 

Embora o parque ou outra área ambientalmente relevante já exista formalmente, ela não 

está, ainda, implantada e, portanto, não tutela efetivamente o meio ambiente, em 

especial a biodiversidade. Deve-se implementar placas educativas, lixeiras, sede 

administrativa, centro de visitantes, centro de pesquisas, trilhas adequadas e sinalizadas, 

mesas e banheiros. As unidades de conservação devem possuir, ainda, um número 

adequado de funcionários, além de acessos apropriados. Sem essa infraestrutura e 

gestão, as unidades de conservação não cumprirão adequadamente sua função 

ambiental. 

 

[...] uma grande fração das unidades de conservação no mundo representa os 
chamados “parques de papel”. Esse termo se refere às unidades de 
conservação que não foram realmente implantadas e têm apenas uma 
existência virtual, como linhas desenhadas em mapas oficiais. Cerca de 70% 
dos parques tropicais possuem pessoas vivendo em seu interior, [...] 
(TERBORGH; SCAHIK apud LIMA, 2005, p. 647-653). 

 

A manutenção da propriedade privada dos imóveis onde foi criada a unidade de 

conservação tende a inviabilizar a sua efetividade para o objetivo que foi criada, o que 

prejudica o seu adequado gerenciamento e compromete seus objetivos de manejo. A 

crescente demanda de visitantes em unidades de conservação faz surgir essa 

necessidade de implantação de uma melhor estrutura, inclusive com o desenvolvimento 

de unidades de lazer nessas áreas (TROBIA, 2015), o que pode não ser conciliável com 

as atividades privadas, como a moradia ou a prática de pecuária ou agricultura exercida 

pelos proprietários privados.  

Diante da criação das unidades de conservação sobre propriedades particulares, 

percebe-se um potencial conflito de interesses. O proprietário do imóvel particular, que 

teve sua área instituída pelo poder público como uma unidade de conservação, não 
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deixa, por isso, de ser proprietário. Dessa forma, ele poderá ainda, por exemplo, cobrar 

ingressos com valores elevados ou mesmo impedir a entrada de visitantes ou de 

funcionários dos órgãos ambientais na unidade de conservação ambiental localizada em 

seu imóvel, comprometendo sua adequada função socioambiental. 

Havendo incompatibilidade entre o direito da coletividade pela efetiva 

implantação das unidades de conservação e o direito do proprietário no exercício de 

seus direitos inerentes à propriedade privada, deverá prevalecer o interesse público, 

manifestado pela função social da propriedade na proteção da biodiversidade (TROBIA, 

2015). Nesses casos, tratando-se de áreas de especial relevância ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, a desapropriação da propriedade privada se faz necessária 

para que ela possa, de forma eficiente, desempenhar sua função ambiental. 

Na tutela das unidades de conservação, as desapropriações, conforme 

reconhecido expressamente pela Lei 9.985/2000, são instrumentos a serem utilizados 

para atribuir efetividade à tutela ambiental desses espaços de especial relevância 

ambiental. As desapropriações contribuem, assim, para a implantação efetiva das 

unidades de conservação.  

 

Se o Estado, ao criar uma unidade de conservação de domínio público, 
simplesmente afeta determinado bem privado a uma utilidade pública, sem 
que haja o regular processamento do procedimento expropriatório, estará 
agindo ilegalmente, [...] (LEUZINGER, 2008, p. 172). 

 

Não poderá o poder público, porque foi criada alguma unidade de conservação 

por lei ou por decreto, simplesmente se apoderar da área de propriedade privada sem 

promover o regular processo expropriatório. 

Uma vez criada, a unidade de conservação precisa ser consolidada 

territorialmente, ou seja, é necessário demarcar e sinalizar os seus limites e regularizar 

sua situação fundiária, considerando condições essenciais para planejamento e execução 

de sua proteção e gestão (ICMBIO, 2016). Conforme expõe Purvim (2013, p. 189):  

 

O princípio da proteção dos ecossistemas aponta para a necessidade de 
efetiva administração dos componentes que tornam essas áreas 
representativas, pela regularização fundiária, guarda de unidades de 
conservação e trabalho constante dos biólogos, ecologistas, ornitologistas, 
engenheiros florestas, etc. 
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Embora até existam algumas unidades de conservação, como as Reservas 

Particulares do Patrimônio Nacional, que possam estar localizadas em propriedades 

privadas, a maior parte delas devem estar situadas, por expressa disposição legal, em 

áreas públicas. É o que ocorre, por exemplo, com os Parques Nacionais e as Reservas 

Extrativistas, que devem ser de domínio público. Caso tais áreas sejam constituídas 

sobre imóvel particular, necessária será a realização de desapropriação. Nesse sentido, a 

Instrução Normativa 02/2009 do ICMBio estabelece procedimentos técnicos e 

administrativos para a indenização de benfeitorias e a desapropriação de imóveis rurais 

localizados no interior de unidades de conservação federais de posse e domínio 

públicos. 

Dessa forma, de acordo com a Lei 9.985/2000, em algumas unidades de 

conservação, há incompatibilidade com o regime de propriedade privada. Tais unidades 

de conservação deverão ser, por indiscutível disposição legal, de posse e domínio do 

poder público. 

Há o reconhecimento, assim, de que grande parte das unidades de conservação 

não pode existir em propriedades particulares, já que isso seria incompatível com os 

objetivos que justificaram sua criação. Se tais áreas de conservação forem criadas em 

propriedades privadas, elas deverão, pois, ser desapropriadas. Somente com a 

desapropriação se viabiliza sua efetiva implantação.  

 

O Parque Nacional e outras UCs como a Estação Ecológica, a Reserva 
Biológica, a Floresta Nacional, a Reserva Extrativista e a Reserva da Fauna, 
mesmo estaduais e municipais, quando possuírem terras de domínio privado, 
tais unidades demandarão desapropriação como previsto em lei, desde que 
estas áreas não sejam de propriedade pública (BENJAMIN, 2001, p. 315). 

 

O objetivo de desapropriar para constituir áreas de reservas extrativistas, 

parques e outras unidades de conservação é, certamente, promover uma maior proteção 

ambiental dessas áreas. O poder público retira certas áreas privadas das mãos dos 

particulares, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, para promover melhor 

sua preservação em razão de sua relevância ambiental. 

É certo, assim, que a desapropriação dos imóveis particulares em áreas onde 

foram ou serão instituídas unidades de conservação é fator importante para a 

consolidação dessas áreas como efetivamente protetoras da biodiversidade.  

Dessa forma, a simples criação de unidades de conservação não é suficiente 

para efetivamente garantir a proteção ambiental. Diante de sua relevância, as áreas onde 
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foram criadas as unidades de conservação pelo poder público deverão, em regra, 

pertencer ao domínio público, sendo necessária, para tanto, a realização de 

desapropriações. Tal como ocorre com as unidades de conservação, deve-se aferir se a 

desapropriação também pode promover o equilíbrio ambiental em outras áreas privadas 

de relevância ambiental que, não raro, diante do processo de crescimento das cidades, 

acabam sendo ocupadas irregularmente.  
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5 A DESAPROPRIAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 
CILIAR COMO INSTRUMENTO DA PROMOÇÃO DA CIDADE 
SUSTENTÁVEL 

 

5.1 As alternativas de gestão urbana e ambiental diante da problemática das 
ocupações irregulares 

 

É certo que, considerada a localização das áreas de preservação permanente 

ciliar, a tutela ao meio ambiente deveria ocorrer naturalmente, sem necessidade de 

nenhum tipo de intervenção do poder público. Assim, uma vez respeitada a distância 

mínima às margens dos rios para a construção de edificações, desnecessária seria 

qualquer intervenção do Poder Público. 

No entanto, pode ocorrer que a intervenção humana nesses locais impeça a 

proteção ambiental que tais áreas deveriam desempenhar. Diante dessa situação, deve-se 

aferir a necessidade de intervenção estatal para que se dê efetividade à função 

socioambiental da propriedade. 

Diante do deficit de moradias que se verifica nos centros urbanos, constata-se 

uma tendência, em especial pelas camadas mais pobres da população, de surgimento de 

assentamentos às margens dos rios.Em alguns casos, são os proprietários dos terrenos 

ou suas famílias que invadiram o imóvel ou realizaram algum contrato de compra e 

venda da edificação. Em qualquer caso, no entanto, a ocupação é irregular quando em 

desacordo com as hipóteses legais que permitem, excepcionalmente, a existência de 

assentamentos em tais áreas e afrontem, assim, o equilíbrio ambiental. Além disso, não 

raro são casebres precários que desafiam o respeito à dignidade humana e se encontram 

em situação de risco de desmoronamentos ou inundações. 

 

[....] áreas de preservação permanente, serão sempre uma das opções mais 
viáveis para aqueles que não dispõe se um teto para morar, já que essas áreas, 
quase sempre, estão sem uso definido e estão em regiões estratégicas do meio 
urbano, pois as maiorias das cidades se desenvolveram ao longo dos rios e 
córregos, fato desde as civilizações pré-históricas (ABREU, 2011). 

 

Diante da falta de moradias, em especial nos grandes centros urbanos, essas 

pessoas acabam sendo impelidas a ocupar essas áreas de preservação permanente. Essa 

ocupação às margens dos fundos de vale, ponto mais baixo de um relevo por onde 

escoam os corpos d’água, áreas de proteção ambiental com relevantes funções na tutela 

do meio ambiente, tende a obstar a efetividade dessas funções.  
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Élisson César Prieto, ao constatar a ocorrência de um desordenado processo de 

urbanização no Brasil, reconhece a necessidade de apontar soluções para os crescentes 

problemas observados nas cidades, entre eles a ocorrência de ocupações irregulares por 

favelas em áreas de interesse ambiental que promovam a degradação ambiental. Diante 

da constatação da íntima relação entre o meio ambiente e o meio urbano e da 

importância da intervenção do poder público, através de uma gestão urbana e ambiental 

para as cidades, o autor procura avaliar os instrumentos urbanísticos de proteção do 

meio ambiente, entre os quais está a desapropriação (PRIETO, 2006). 

Mesmo aferindo a possibilidade da utilização da regularização fundiária e de 

urbanização para a solução da problemática das habitações informais ou irregulares, 

Prieto constata a possibilidade da remoção de assentados urbanos em áreas de interesse 

ambiental para outros locais, destacando a desapropriação como um dos instrumentos 

de política urbana para a promoção das cidades sustentáveis (PRIETO, 2006). 

Constatada a necessidade de uma gestão urbana e ambiental, é importante 

compreender a possibilidade da utilização da desapropriação para a promoção da 

sustentabilidade das cidades diante das ocupações informais às margens dos rios e 

córregos. 

O art. 2º, ‘VI’, ‘a’, do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) estabelece entre as 

diretrizes gerais do desenvolvimento urbano a ordenação e o controle do uso do solo, de 

forma a evitar a poluição e a degradação ambiental (BRASIL, 2001). Prieto (2006, p. 7) 

esclarece que “Esta diretriz do Estatuto consolida a função social da propriedade 

urbana”. Assim, o poder público, diante de ocupações em imóveis que promovam a 

degradação ambiental, deve utilizar dos instrumentos necessários, aptos a obstarem a 

continuidade dessa degradação. 

Para Prieto (2006, p. 12), “ a problemática das habitações informais ou 

irregulares tem aumentado nos últimos anos, o que justifica a importância do tema”. 

Favorecidas pela expansão urbana e pelo crescimento populacional, as habitações 

informais tendem a aumentar, principalmente em locais situados em áreas de risco ou de 

relevância para o meio ambiente. Deve-se aferir, assim, quais os instrumentos 

necessários eficazes a promover o equilíbrio ambiental. 

 

Como soluções adequadas ainda parece estarem longe e nas cidades o 
crescimento natural e a migração exigem soluções imediatas, as populações 
continuam a ocupar e invadir áreas livres, públicas ou privadas. Na ausência 
de soluções preventivas, resta ao poder público, em princípio, três 
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alternativas: ignorar os fatos, despejo forçado ou regularização das ocupações 
(ALFONSIN apud PRIETO, 2006, p. 12). 

 

“Os impactos ambientais associados ao processo de urbanização ampliaram-se 

perigosamente nos últimos tempos, o que acarreta um desafio ao poder público e à 

sociedade em geral: prevenir novos impactos e recuperar as áreas afetadas.” (NETTO, 

2005, p. 2). O caos urbano tem como consequência natural a degradação ambiental, 

propiciada pela ocupação de áreas ambientalmente frágeis, como a beira dos córregos e 

áreas de proteção dos mananciais, que acabam se tornando a única alternativa aos 

excluídos do mercado residencial formal (NETTO, 2005, p. 8). 

A atuação do poder público diante dos assentamentos informais, durante anos, 

se restringiu, em regra, às tentativas de erradicação desses assentamentos, visando 

garantir a proposta urbanística original da cidade ou executar obras de saneamento ou 

para implantação do sistema viário, o que representou a remoção compulsória de 

milhares de pessoas, mediante pequenas indenizações (NETTO, 2005, p. 2). Em que 

pese a utilização inicial dessa política de simplesmente promover desapropriações, 

deve-se avaliar um outro importante aspecto que não pode ser desprezado: o direito 

fundamental de moradia. 

O financiamento habitacional não se mostrou um mecanismo eficaz na solução 

das ocupações irregulares propiciado pela expansão urbana desordenada. Apesar do 

grande volume de investimentos feitos no Brasil entre 1964 e 1986 pelo Sistema 

Financeiro de Habitação, por meio do Banco Nacional de Habitação, destinados à 

construção de conjuntos habitacionais, visando a eliminação de favelas, os 

assentamentos informais continuaram a crescer (LIMA; FILHO, 2009, p. 223-224).  

 

Nos anos seguintes, as políticas de desfavelamento, expulsão e recolocação, 
influenciadas por fatores econômicos, sociais, culturais e políticos, numa 
reunião de interesses diversos que vão desde as pressões dos movimentos 
populares, passando pela interferência das agências de cooperação 
internacional, ganham novos contornos e significados, sendo substituídas por 
intervenções que passaram a visar a permanência e qualificação dos 
assentamentos, através da urbanização e regularização fundiária (LIMA; 
FILHO, 2009, p. 224).  

 

Aferiu-se, pois, que, ao invés de promover a remoção das moradias situadas em 

locais irregulares, poderia ser melhor a solução que permitisse a sua regularização e a 

permanência dessas ocupações no local. A urbanização dessas áreas, inclusive com a 
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realização de obras de infraestrutura de saneamento, pode ser uma alternativa eficaz 

para a solução da degradação ambiental, sem comprometer o direito à moradia. 

A regularização fundiária, que objetiva legalizar e realizar melhorias estruturais 

e ambientais, de forma a promover a permanência de moradores nas áreas urbanas 

ocupadas irregularmente, é uma estratégia da política habitacional brasileira visando a 

diminuição da segregação social (NETTO, 2005, p. 5). Em princípio, a promoção de 

obras de infraestrutura como de saneamento básico em locais onde existem ocupações 

irregulares, mesmo em áreas ambientalmente relevantes, poderá promover a inclusão 

social, o equilíbrio ambiental e, ainda, resguardar o direito fundamental à moradia. 

A partir do processo de urbanização promovido pela regularização fundiária, o 

poder público procura a inclusão dos assentamentos informais, permitindo o acesso de 

seus moradores aos benefícios de uma cidade inclusiva, com o fornecimento de serviços 

públicos e infraestrutura adequada. 

 

Na primeira metade da década de 1980, os Municípios começam a construir 
instrumentos de legitimação de áreas urbanizadas informalmente, como as 
favelas, e buscam construir mecanismos para evitar a expulsão compulsória 
de moradores de favelas em áreas consolidadas das cidades pelos 
proprietários de terras e pelo mercado imobiliário (CYMBALISTA; 
TSUKUMO, 2009, p. 93). 

 

Constata-se, pois, na década de 1980, uma mudança de concepção da gestão 

urbana ambiental no Brasil para deixar de promover o desfavelamento, a expulsão e a 

recolocação das famílias que ocupavam imóveis irregularmente para, então, praticar 

ações que visem a regularização e permanência desses assentamentos no local em que 

se encontram. 

Apesar de essa mudança da política urbana ambiental resguardar o direito de 

moradia, deve-se perquirir, no entanto, sobre o direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. A existência de assentamentos humanos em área de 

preservação permanente ciliar propicia a degradação ao meio ambiente, cujos impactos 

são potencializados justamente por se tratar de uma área de especial relevância 

ambiental, com importantes funções ecológicas. Assim, deve-se estudar se realmente a 

promoção da regularização fundiária nessas áreas de especial proteção ambiental é, de 

fato, eficaz na promoção do equilíbrio ambiental. 

Além disso, existe ainda um outro importante fator que também deve ser 

considerado: a situação de risco de muitas dessas edificações, frequentemente expostas 
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a inundações e desmoronamentos. O direito fundamental à vida dos moradores, que 

pode estar em perigo, também deve ser considerado. Deve-se investigar ainda, pois, se 

realmente a promoção da regularização fundiária nessas áreas é, de fato, eficaz na 

proteção dos ocupantes em face da ocorrência dessas inundações e desmoronamentos.  

Dessa forma, deve-se analisar a viabilidade da utilização da desapropriação 

como instrumento para promover o equilíbrio do meio ambiente nessas áreas às 

margens dos rios e córregos, áreas estas de especial relevância ambiental, sem que seja 

comprometido o direito fundamental à moradia. 

A utilização inicial da desapropriação, apenas com pagamentos de 

indenizações sem maiores considerações sociais, embora possa até ser benéfica ao meio 

ambiente, pode implicar em um sério problema social, potencializado ainda mais pela 

continuidade do processo de expansão urbana. A melhor solução deve ser aquela que, a 

um só tempo, promova uma satisfatória resposta para todos os aspectos envolvidos: 

ambientais, sociais e econômicos. 

Em uma gestão urbanística e ambiental, a utilização adequada da 

desapropriação pode ser a alternativa correta para a resolução apropriada dessa 

complexa situação. Ao promover a expropriação de imóveis que contribuíam para a 

degradação ambiental, o poder público poderá dar a ele a efetividade da promoção de 

sua função socioambiental. 

 

[…] a propriedade que polui ou degrada o ambiente não exerce sua função 
social. Nesse caso, o direito de propriedade não pode ser absoluto e o 
proprietário pode perder esse direito, por meio da desapropriação 
(instrumento cabível, face aos interesses sociais, que são o exercício da 
função social da propriedade urbana e a proteção do equilíbrio ecológico 
(PRIETO, 2006, p. 7). 

 

 A desapropriação é um instrumento previsto em lei que pode ser utilizado 

para a promoção de regularização urbanística e ambiental. A partir da desapropriação, 

podem ser criadas infraestruturas urbanas, edificações ou espaços que contribuam para a 

efetivação de uma cidade sustentável. 

 

[…] a obtenção pública de solo urbano garante que vias, parques, espaços 
públicos e hospitais, para citar apenas alguns exemplos, não pertençam de 
maneira exclusiva a alguns setores da cidade, mas que, ao contrário, 
assegurem a consolidação de cidades equitativas e includentes (PINEDA; 
CASTILLO, 2009, p. 144-145, tradução nossa).  
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 A aquisição pelo poder público de áreas privadas poderá ensejar a criação 

de espaços, como parques, que promovam simultaneamente o equilíbrio ambiental ao 

criar ou ampliar a existência de áreas verdes e, ainda, promover o bem-estar da 

comunidade ao criar ou ampliar espaços de convivência social, de lazer ou de esportes. 

A existência desses espaços são perfeitamente compatíveis com os locais onde estão 

situadas as áreas de preservação permanente ciliares e contribuem para dar efetividade à 

tutela ambiental. 

O art. 5o, ‘k’, do Decreto 3.365/1941, ao prever a possibilidade de 

desapropriação para a “proteção de paisagens e locais particularmente dotados pela 

natureza”, autoriza a efetivação de desapropriações não apenas para a criação de 

unidades de conservação, mas igualmente para as áreas de preservação permanente, que 

são áreas de especial proteção ambiental com a função de preservar os recursos hídricos, 

a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico da fauna 

e da flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Já a Lei 

4.132/1962, que define os casos de desapropriação por interesse social, expressamente 

prevê a possibilidade de ela ocorrer para a preservação dos cursos e mananciais de água.  

As áreas às margens dos rios e córregos são locais particularmente dotados pela 

natureza, de grande relevância ambiental, razão pela qual seria possível, nos termos do 

art. 5º, ‘k’, do Decreto 3.365/1941 e art. 2º, ‘VII’, da Lei 4.132/1962, a realização de 

desapropriações para dar efetiva proteção a eles.  

 Nada obstante, embora exista previsão legislativa de desapropriação para 

locais particularmente dotados pela natureza e para a preservação de alguns recursos 

naturais, inclusive os cursos e mananciais de água, a lei não é expressa, ao contrário do 

que ocorre com as unidades de conservação, na previsão de desapropriações em áreas de 

preservação permanente, a não ser na específica hipótese das áreas de preservação 

permanente em reservatórios artificiais. 

Dispõe o referido dispositivo:  

 

Art. 5º Na implantação de reservatório d’água artificial destinado a geração 
de energia ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição, 
desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo empreendedor 
das Áreas de Preservação Permanente criadas em seu entorno, conforme 
estabelecido no licenciamento ambiental, observando-se a faixa mínima de 
30 (trinta) metros e máxima de 100 (cem) metros em área rural, e a faixa 
mínima de 15 (quinze) metros e máxima de 30 (trinta) metros em área urbana 
(BRASIL, 2012, grifo nosso).  
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A despeito da inexistência de legislação que expressamente permita a 

desapropriação em área de preservação permanente ciliar, a relevância ambiental de 

uma propriedade pode justificar sua desapropriação pelo poder público (PRIETO, 2006, 

p. 16). Tal como as unidades de conservação, a área de preservação permanente, embora 

exista formalmente em decorrência da lei, pode não cumprir efetivamente sua função 

ambiental e, tal qual ocorre com as unidades de conservação, a desapropriação das áreas 

de preservação permanente pode ser um instrumento para dar efetividade à tutela 

ambiental.  

As áreas de preservação permanente ciliar ou ripária são áreas criadas por lei. 

Entretanto, assim como ocorre com as unidades de conservação, a simples instituição 

formal dessas áreas não implica em automática efetividade na tutela ambiental. Tanto 

em um caso, como em outro, é possível existir áreas de relevância ambiental sem 

efetividade na proteção do meio ambiente. 

Releva notar que, havendo ocupação irregular às margens dos rios em áreas 

urbanas e considerando a interconexão existente entre aspectos sociais, relativos à 

moradia, e ambientais, relativos à degradação ambiental promovida por essa ocupação, 

verifica-se a possibilidade de essas áreas serem desapropriadas também para execução 

de planos urbanísticos, nos termos do art. 5º, ‘i’, do referido Decreto 3.365/1941. 

Conforme se constatou nesta pesquisa, os aspectos urbanísticos e ambientais estão 

intrinsecamente relacionados. 

Dispõe o referido dispositivo ser considerados de utilidade pública: “[…], a 

execução de planos de urbanização; o parcelamento do solo, com ou sem edificação, 

para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética; [...]”. A desapropriação, 

instrumento de gestão urbanística e ambiental, deverá promover o desenvolvimento 

urbano simultaneamente com a promoção do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, para as presentes e futuras gerações. 

Havendo assentamentos humanos irregulares, a desapropriação poderá, então, 

ser utilizada como um meio para promover a recolocação dos moradores para fora da 

área de preservação permanente ciliar, bem como em meio para promover a revegetação 

e conferir efetividade às funções ambientais dessa área.Dessa forma, não sendo o direito 

de propriedade absoluto e visando dar efetividade à função social dessa área, ela poderá 

vir a ser desapropriada.  
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Assim, necessário se faz avaliar se, havendo ocupações irregulares nessas áreas 

de preservação ripárias, tais desapropriações se fazem necessárias para que sejam 

promovidas de forma eficaz, simultaneamente, a redução de impactos negativos e a 

promoção dos impactos positivos em prol da concretização de uma cidade sustentável.  

Tanto o proprietário do terreno, quanto os possuidores das edificações poderão 

ser, nesses casos, expropriados. Os primeiros, pela perda de sua propriedade e os 

últimos, pela perda de sua posse. Aos possuidores, o Poder Público expropriante poderá 

dar a opção de eles serem reassentados em outro imóvel, em local adequado e em 

condições que atendam à dignidade humana. A desapropriação poderá, assim, promover 

o direito à moradia digna, promover o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, não apenas pela remoção do fator de degradação ambiental pela ocupação 

às margens do curso d’água, como ainda pela criação de espaços verdes, e, por fim, 

promover a segurança desses moradores ao afastá-los dos riscos das inundações e 

desmoronamentos. 

 

5.2 A ponderação entre o direito de propriedade, o direito à vida, o direito à 

moradia e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado em área de 

preservação permanente ciliar 

 

Conforme expõe Alexy (2014, p. 132), é ingênua a concepção de que não há 

conflito entre os direitos fundamentais e a democracia. “Quem vai querer contestar que 

a prosperidade e o pleno emprego, que se apoiam no crescimento econômico, são coisas 

boas em si, e quem vai negar que a proteção e a preservação do meio ambiente é algo 

bom?” (ALEXY, 2014, p. 132). A partir de juízos racionais, pode-se ponderar, diante de 

um caso específico, qual dos direitos fundamentais em conflito deverá prevalecer.  

Ocorrendo o conflito de direitos fundamentais, deve-se avaliar, no caso 

concreto, qual entre eles será o de maior peso e densidade, devendo ser afastado aquele 

de menor repercussão (FARIAS; ROSENVALD, 2006, p. 45).  

A ocupação em propriedade alheia pode implicar em um conflito entre o direito 

fundamental de moradia, pelo possuidor da edificação, e o direito fundamental de 

propriedade. Apesar de apenas a função social da propriedade estar positivada no 

ordenamento jurídico, por meio do art. 1.228, § 1º, do atual Código Civil de 2002, a 

posse deve, igualmente, exercer sua função social. As pessoas que exercem posse sobre 
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determinada edificação, utilizando-a como moradia, ainda que não sejam os legítimos 

proprietários do terreno em que ela está situada, atribuem a tal imóvel uma função 

social.  

A função social da posse está relacionada à dignidade do ser humano, já que 

atende as exigências de moradia, de aproveitamento do solo, bem como os programas 

de erradicação da pobreza (ALBUQUERQUE, 2002, p. 213). A posse pode ser exercida 

como um instrumento de redução das desigualdades sociais. “A questão, pois, da função 

social da posse traz com ela o problema de se perquirir acerca dos valores sociais que 

lhe são subjacentes, como o valor à vida, à saúde, à moradia, à igualdade, à justiça.” 

(ALBUQUERQUE, 2002, p. 17). 

Eventualmente, os direitos de posse e de propriedade poderão se tornar 

conflituosos. Há uma tendência à posse prevalecer sobre o direito de propriedade, em 

especial em áreas favelizadas passíveis de urbanização. Nesse sentido, o Código Civil, 

no seu art. 1.228, § 4º, prevê expressamente a ocorrência da chamada “desapropriação 

judicial”, privando o proprietário do imóvel que constitua extensa área, pela “posse 

ininterrupta e de boa-fé, por mais de 5 (cinco) anos, de considerável número de pessoas, 

e estas houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços 

considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante”. Nesse caso, a função 

social da posse, caracterizada pela ocupação de um grande número de pessoas, 

prevalecerá sobre o direito de propriedade. 

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 75.659-SP, tendo como Relator o 

Ministro Aldir Passarinho Júnior, reconhece a prevalência do direito à moradia sobre o 

direito de propriedade em áreas abandonadas que vieram a ser ocupadas e que já foram 

objeto de regularização fundiária pelo poder público, tendo o local sido provido de luz, 

água e outras obras de infraestrutura urbana. Na referida decisão, foi exposto em sua 

ementa:  

 

O direito de propriedade assegurado no art. 524 do Código Civil anterior não 
é absoluto, ocorrendo a sua perda em face do abandono de terrenos de 
loteamento que não chegou a ser concretamente implantado, e que foi 
paulatinamente favelizado ao longo do tempo, com a desfiguração das 
frações e arruamento originariamente previstos, consolidada, no local, uma 
nova realidade social e urbanística, consubstanciando a hipótese prevista nos 
arts. 589 c/c 77 e 78, da mesma lei substantiva. [...] (BRASIL, 2005). 

 

Em uma situação na qual o proprietário abandona seu imóvel ou não o utiliza 

para nenhuma destinação útil, e um possuidor invade esse imóvel e lá constrói a 
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residência de sua família, dando-lhe, assim, relevante função social, deve-se prevalecer 

o direito do possuidor morador em face do proprietário. Nesse caso, a propriedade 

apenas exerce sua função social através do exercício da posse pelopossuidor. 

 

No conflito entre a propriedade, de caráter patrimonial e de ordem privada, e 
o direito de acesso à moradia e subsistência, de caráter extrapatrimonial e de 
ordem pública, prevalecerá este último caso sobeje evidente o abandono da 
coisa e a carência de legitimação do seu titular, pela ausência de destinação 
social do bem, posto irrecusáveis pressupostos assinalados nos arts. 1º, III, § 
3º, III e IV, 5º e 6º da Lei Maior (FARIAS; ROSENVALD, 2006, p. 55). 

 

A Lei 4.132/1962 prevê, inclusive, a possibilidade de desapropriação por 

interesse social para “IV – a manutenção de posseiros em terrenos urbanos onde, com a 

tolerância expressa ou tácita do proprietário, tenham construído sua habilitação, 

formando núcleos residenciais de mais de 10 (dez) famílias”. 

Dessa forma, há, por expressa disposição legal, a possibilidade da efetivação de 

desapropriações para implementar a função social da posse. Nesse caso, a 

desapropriação poderá ser utilizada, pois, como um instrumento de promoção da função 

social da moradia dos possuidores dos terrenos urbanos.  

Diante da colisão do direito fundamental da propriedade privada do 

proprietário que abandonou sua propriedade e o direito fundamental de moradia 

exercida pelo possuidor, a preferência deverá recair sobre este último (FARIAS; 

ROSENVALD, 2006, p. 51). Assim, em determinadas situações a serem aferidas diante 

do caso concreto, é possível que o direito à posse prevaleça sobre o direito de 

propriedade. 

Nada obstante, nos casos de ocupações em propriedades privadas em área de 

preservação permanente ciliar, a situação se torna mais complexa. Nesse caso, sendo 

tais locais áreas de especial relevância ambiental, há outros fatores a serem 

considerados como o direito à vida e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Na ocupação em área de preservação permanente ciliar, deve-se aferir a 

necessidade de se dar efetividade à tutela do meio ambiente em área de relevante 

interesse ambiental, mas esse é apenas um dos aspectos a ser considerado. Os direitos 

fundamentais à moradia, à propriedade, à vida e ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado devem ser compatibilizados e harmonizados. 
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A ocupação em áreas ambientalmente relevantes revela um problema 

socioeconômico que atinge geralmente a parcela da população que não tem acesso ao 

direito à moradia (BARROS, 2003, p. 43-54). 

 

A ocupação irregular em áreas de fundos de vale ocorre em muitas cidades 
brasileiras de médio e grande porte. É um problema bastante grave, pois não 
se trata apenas da preservação ambiental destas áreas, mas é sobretudo um 
problema socioeconômico que reflete as questões de moradia do país e atinge 
diretamente uma parcela da população que não tem acesso a este direito 
(BARROS, 2003, p. 43-54). 

 

A ocupação das áreas próximas aos corpos de águas por verdadeiras favelas, 

tanto por possuidores que residem nas edificações, quanto, eventualmente, pelos 

próprios proprietários dos terrenos, é um fator que promove grande degradação 

ambiental. A área de preservação permanente, justamente devido a sua relevância para o 

meio ambiente, tem sua efetividade, no cumprimento de suas funções ambientais, 

comprometida pela intervenção humana indevida.  

Além disso, essas ocupações propiciam graves danos ambientais, como o 

desmatamento, lançamentos de dejetos domésticos nos cursos de água devido à 

inexistência de infraestrutura de saneamento. Favelas são geralmente formadas por 

casebres sem alicerces e sujeitas a desmoronamentos durante as chuvas. Não raro, a 

ocupação dessas áreas de mananciais decorre da criação de loteamentos clandestinos e 

sem documentos válidos (FIGUEIREDO, 2013, p. 540). Assim, nas margens dos rios e 

córregos vão, aos poucos, se estabelecendo os proprietários dos terrenos ou suas 

famílias, ou ainda possuidores que invadiram o terreno, ou que formalizaram um 

contrato de compra e venda, geralmente sem registro, da edificação que habitam. 

A propriedade privada em uma área de preservação permanente ciliar cumprirá 

sua função social caso promova efetivamente o equilíbrio ecológico. O proprietário 

privado ou o possuidor de imóvel em área de preservação permanente ciliar não 

cumprirá a função social da propriedade ou da posse ao exercer seu direito acarretando 

degradação ambiental. 

Percebe-se, aqui, a ocorrência de um possível conflito entre o direito de posse 

pela moradia ou o direito de propriedade, direito à vida e o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Deve-se avaliar qual direito preponderar: de um lado, o 

direito social à moradia, em uma cidade com grande deficit habitacional, pelo possuidor 

ou pelo proprietário que possui residência em terreno nos fundos de vale, e de outro 
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lado, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que pode ficar gravemente 

prejudicado por essa ocupação. Diante deste aparente conflito de direitos, de um lado, o 

direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da 

Constituição Federal) e, de outro, o direito fundamental à moradia (art. 6º, ‘caput’, da 

Constituição Federal), deve-se fazer uma ponderação de direitos, procurando 

harmonizar, no caso concreto, o direito à moradia com o direito ao meio ambiente 

(REIS, 2013, p. 307).  

Além disso, tais ocupações geralmente ocorrem em casebres precários, sem 

infraestrutura de saneamento básico em afronta à dignidade humana de seus moradores 

e em áreas de risco. 

 

Após a análise dos direitos fundamentais à moradia e ao meio ambiente, 
verificada a razão de sua incorporação ao texto constitucional por sua 
fundamentalidade, e uma vez verificado o tratamento constitucional dado a 
ambos os direitos, verifica-se que a melhor solução para o caso de conflitos 
entre direitos de tamanha importância deve necessariamente passar pela 
ponderação de interesses e valores, de modo a se preservar o núcleo essencial 
de ambos os direitos constitucionalmente protegidos (REIS, 2013, p. 310). 

 

Segundo Habermas (2012, p. 17), os indivíduos pertencem à sociedade como 

as partes de um todo. As pessoas integrantes da sociedade devem procurar harmonizar o 

exercício de seus direitos individuais e sociais com os direitos difusos da coletividade 

da qual fazem parte. Deve-se procurar conciliar, pois, o direito individual à vida, o 

direito social à moradia, o direito de propriedade e, igualmente, o direito difuso ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado.   

O ordenamento jurídico brasileiro prevê, de forma excepcional, a possibilidade 

da supressão de vegetação em área de preservação permanente ciliar. Mesmo nas 

supressões de vegetação não permitidas, diante da situação já consolidada nessas áreas, 

a promoção de sua recuperação ambiental pode, no caso concreto, não se mostrar 

razoável, já que poderia implicar em impactos outros, até mesmo mais nocivos ao meio 

ambiente e à coletividade. 

Na busca de cidades sustentáveis, não é recomendável que o planejamento 

urbano considere os benefícios ao meio ambiente, mas desconsidere os excessivos 

impactos negativos, sociais, econômicos e até mesmo ambientais. Assim, por exemplo, 

a reversão de mata ciliar em área urbana já consolidada envolvendo a demolição de 

estrutura já existente pode ser considerada despropositada, podendo inclusive gerar 

outros impactos ambientais e de vizinhança (AMARAL, 2013, p. 305).  
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Na cidade de São Paulo, as avenidas marginais aos rios Tietê e Pinheiros e a 
avenida do Estado, marginal ao rio Tamanduateí, a avenida Paulista e a Rua 
do Paraíso, dentre muitas outras, estariam ocupando tais APP’s. Seria, porém, 
rematado despropósito pretender a demolição da infraestrutura urbana 
existente nessas áreas. Não é necessário invocar a regra do direito adquirido 
para solucionar tais hipóteses, mesmo porque inexiste direito adquirido a 
degradar o meio ambiente. Aplicando-se, porém, o princípio da 
proporcionalidade, quando a reversão ao status original de APPs exigir a 
realização de obras de tal porte que acarretem significativo impacto 
ambiental e de vizinhança (arts. 36 a 38 do Estatuto das Cidades: 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 (FIGUEIREDO, 2013, p. 
418). 

 

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 499.188/SE, confirmou decisão do 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região, na Apelação Cível 209.609/SE, que concluiu 

pela impossibilidade fática e jurídica do desfazimento da construção de uma estrada em 

área de preservação permanente sem ter sido precedida do Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental, já que isso resultaria em consequências ambientais e sociais bem piores do 

que a aplicação do princípio do poluidor-pagador (FIGUEIREDO, 2013, p. 418).  

Em voto proferido nesse acórdão do Tribunal Regional Federal, foi exposto 

pelo Desembargador Federal Paulo Gadelha, ao se referir às obras concluídas em área 

de preservação permanente, que: 

 

[...] considerando que a obra estradal já foi concluída e que a destruição da 
mesma não restabelece o status quo ante, mas, pelo contrário, traz 
incalculáveis prejuízos ambientais, acelerando o processo de desagregação da 
área, inabilitando-a por décadas, além de enormes prejuízos financeiros ao 
Estado, que aportou seus recursos visando a incrementar seu grande potencial 
turístico, e às populações praianas, especialmente aqueles que vivem do 
turismo e da pesca, é inviável, além de juridicamente impossível, a destruição 
da estrada (BRASIL, 2002). 
 

 
Assim, diante de uma infraestrutura urbana já absolutamente consolidada em 

que, por exemplo, a área de preservação permanente ciliar já tenha sido transformada 

em vias ou viadutos, devem-se levar em consideração os impactos negativos, 

econômicos, sociais e ambientais que, no caso concreto, sua demolição, para promover 

o retorno da área de preservação permanente em seu estado natural, causará. 

Por outro lado, considerando-se, no caso concreto em que ocorrer ocupações 

humanas em áreas de preservação permanente, que os benefícios ambientais serão 

superiores aos eventuais impactos negativos, a recuperação das áreas às margens dos 
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rios e córregos, inclusive quando implicar em remoção das pessoas, poderá ser uma 

alternativa pertinente. 

 

A contrario sensu, desde que os custos com a demolição de obras situadas em 
áreas de preservação permanente e o impacto ambiental provocado 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 período 
de chuvas, sofrem frequentemente enchentes. Exemplo verdadeiramente 
vergonhoso de ocupação de áreas inundáveis ocorre ao longo do Riacho do 
Ipiranga, na cidade de São Paulo. Uma região que deveria ser considerada 
patrimônio histórico de nosso país, berço da independência do Brasil, acha-se 
totalmente degradada desde o advento do vigente Código Florestal. As matas 
ciliares, que deveriam constituir as “margens plácidas” do Ipiranga a que se 
refere nosso Hino Nacional, são hoje caixas de concreto (FIGUEIREDO, 
2013, p. 418-419). 

 

A ocupação desordenada e irregular em áreas inundáveis envolve 

considerações ambientais e sociais que justificariam a remoção dos moradores com a 

demolição de suas edificações e afastaria a possibilidade de promoção da regularização 

ambiental apta a ensejar a continuidade da permanência das pessoas nessas áreas de 

risco. Necessário se faz avaliar, no caso concreto, se os impactos negativos com a 

remoção dos moradores superam ou não os impactos negativos com sua permanência 

em área de preservação permanente ciliar. 

A cidade irregular necessita de freios a bem, principalmente, das pessoas que 

nelas habitam (CARVALHO; VENÂNCIO, 2015, p. 104). Assim, Figueiredo (2013, p. 

418-419) expõe ser perfeitamente justificável a realização de desapropriação pelo poder 

público de áreas ocupadas às margens dos rios em defesa não apenas do meio ambiente, 

mas também da saúde e segurança da população atingida pela desapropriação. 

Conforme expõe Alexy (2014, p. 154), é possível a utilização de juízos 

racionais na ponderação entre os direitos fundamentais. Aferindo que os benefícios 

ambientais, aliados ainda aos benefícios sociais de moradia e de segurança, superam os 

impactos negativos, a promoção da remoção de pessoas das áreas ocupadas através da 

desapropriação deverá prevalecer. Por outro lado, avaliando a possibilidade de 

revitalização das áreas de forma efetiva sem comprometer o equilíbrio ambiental e a 

segurança de seus moradores, a manutenção das ocupações, com a promoção à 

regularização urbana da área, se mostrará a solução mais adequada. 

Deve ser considerado o direito de moradia, o direito de propriedade, o direito à 

vida pela segurança em áreas de risco e, ainda, o direito ao meio ambiente 
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ecologicamente equilibrado. Deve-se, pois, diante do caso concreto, fazer uma 

ponderação para aferir qual direito deverá prevalecer. 

Há situações de conflito em que o direito de moradia deve prevalecer sobre o 

direito de propriedade, como nas hipóteses de ocupação de famílias em imóveis 

abandonados. No entanto, mesmo essa ocupação poderá ceder em face do direito difuso 

ao meio ambiente equilibrado, como na ocupação incompatível com a relevância 

ambiental de uma área de preservação permanente ou, ainda, por se encontrarem em 

áreas de risco. 

Nas ocupações em áreas de preservação permanente ciliar, as funções sociais 

da posse e da propriedade ficam bastante comprometidas. Deve-se considerar que as 

pessoas não possuem tão somente o direito à moradia, mas à moradia adequada, digna, 

com boas condições de higiene e conforto. O direito social à moradia diz respeito a uma 

habitação adequada à dignidade humana. 

 

Os debates acerca da ocupação irregular de áreas de proteção de mananciais 
encerram uma aparente antinomia entre o direito social à moradia (art. 6º, da 
CF/1988) e o direito difuso a um meio ambiente ecologicamente equilibrado 
(art. 225 da CF). A pressão habitacional pelas camadas economicamente 
menos favorecidas da população traz graves repercussões no campo da saúde 
e do meio ambiente.  
A antinomia entre Direito Ambiental e direito à moradia, porém, é apenas 
aparente, já que o direito social à moradia – direito humano de segunda 
geração – deve ser conferido à luz do fundamento maior da dignidade da 
pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), o que não ocorre nos 
casos de ocupação de áreas de mananciais (FIGUEIREDO, 2013, p. 537). 

 

Dessa forma, o direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

tende a prevalecer em face do direito à moradia, diante de pessoas que ocupam as 

margens dos corpos de água, exercendo seu direito de propriedade ou de posse 

geralmente em construções precárias e em grave afronta à dignidade humana. 

A tutela do meio ambiente nas áreas de preservação permanente ciliar é um dos 

aspectos da função social da propriedade. “[…] a sujeição ao comando da legislação 

tutelar de mananciais é consectário do princípio da função social da propriedade, 

constante do art. 5º. XXIII, da Constituição Federal, [...]” (FIGUEIREDO, 2013, p. 

540). 

O art. 2º da Lei 10.257/2001 estabelece como diretriz da política urbana a 

garantia do direito a cidades sustentáveis, o que inclui o direito às moradias.  
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O direito à moradia, no plano das cidades sustentáveis, deve ser 
compreendido portanto como o direito a um espaço de conforto e intimidade 
destinado a brasileiros e estrangeiros residentes no País, adaptado a ser 
verdadeiro reduto de sua família (FIORILLO, 2014, p. 634).  

 

A ocupação em áreas de fundo de vale, por construções em estado precário 

pelos próprios proprietários do terreno ou pelos possuidores das edificações, pode 

inclusive afastar o próprio entendimento do direito à moradia, o qual traduz uma 

necessidade primária do ser humano, condição indispensável para uma vida digna 

(FARIAS; ROSENVALD, 2006, p. 51). Construções como barracos de alvenaria às 

margens dos cursos de água sem alicerces, muitas vezes nas encostas de barrancos, 

sujeitos a inundações e desmoronamento diante de chuvas, não devem servir para 

invocar o direito à moradia. Os cidadãos possuem direito à moradia, mas não à moradia 

que afronte sua dignidade como ser humano. O que se deve tutelar é o direito à moradia 

digna, e não a moradia em condições infames em ambientes insalubres e em áreas de 

risco. 

 

[...] reconhecidos como direitos humanos, resultam um conjunto de 
obrigações e medidas que devem ser tomadas pelo Estado brasileiro para 
garantir o respeito a estes direitos inerentes à pessoa humana. Entre estas 
obrigações se encontra o atendimento às necessidades básicas da vida, as 
condições adequadas de habitação, onde se incluiu o serviço de 
abastecimento de água e coleta de esgoto. (SAULE; PINHO, 1999, p. 271-
272). 

 

Assim, em razão desse aparente conflito, pode-se concluir que, diante da tutela 

do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de um lado, e, de outro, do 

direito a moradias inapropriadas em área de preservação permanente ciliar, o primeiro 

deverá, em princípio, prevalecer. A realização de desapropriações nesses casos pode ser 

necessária para o restabelecimento do equilíbrio ambiental rompido com a ocupação 

irregular e, ainda, para a promoção do direito à adequada moradia. Nada obstante, 

podem ocorrer situações em que a promoção da urbanização e regularização fundiária, 

com a permanência do assentamento humano em área de preservação permanente ciliar, 

seja a medida de gestão pública mais adequada. 
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5.2.1 A possibilidade da regularização fundiária para a promoção do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado diante das ocupações irregulares em áreas de 

preservação permanente ciliar  

 

Ainda que as moradias afrontem a dignidade humana e mesmo que estejam em 

áreas de risco, a alternativa de simplesmente desalojar pessoas que ocupam tais 

edificações em área de preservação permanente de forma compulsória, sem quaisquer 

considerações relativas ao seu reassentamento em outro local, não deve ser aceita. Ao 

tratar da demolição compulsória, expõe Takai (2010, p. 374) que sua aplicação, por ser 

muito rigorosa, somente deve ocorrer com bastante cautela e em casos extremos.  

O direito à moradia, mesmo em condições indignas, não deve ser 

desconsiderado. Tem-se, assim, uma complexa situação. Embora patente os sérios 

impactos ambientais negativos causados pela ocupação em áreas de fundo de vale, em 

especial quando se forma verdadeira área favelizada, não se pode, simplesmente, 

desconsiderar o direito fundamental à moradia preconizado pelo art. 6º da Constituição 

Federal, principalmente diante do elevado deficit habitacional no Brasil.  

Assim, a promoção da recuperação da área degradada, por meio da urbanização 

e regularização fundiária, em razão da ocupação irregular, deve ser considerada. 

O Papa Francisco (2015) reconhece a importância de promover melhorias nos 

assentamentos humanos por meio da urbanização dos locais em que se desenvolvem 

aglomerados caóticos. Em princípio, deve-se considerar prevalecer a função social da 

propriedade e da posse de forma a fazer com que essas pessoas efetivamente 

permaneçam no local. Francisco (2015), em sua Carta Encíclica, expõe no item 152: 

 

A falta de habitação é grave em muitas partes do mundo, tanto nas áreas 
rurais como nas grandes cidades, nomeadamente porque os orçamentos 
estatais em geral cobrem apenas uma pequena parte da procura. E não só os 
pobres, mas uma grande parte da sociedade encontra sérias dificuldades para 
ter uma casa própria. A propriedade da casa tem muita importância para a 
dignidade das pessoas e o desenvolvimento das famílias. Trata-se duma 
questão central da ecologia humana. Se num lugar concreto já se 
desenvolveram aglomerados caóticos de casas precárias, trata-se 
primariamente de urbanizar estes bairros, não de erradicar e expulsar os 
habitantes (FRANCISCO, 2015). 

 

As pessoas nos assentamentos informais acabam por ocupar áreas que 

deveriam ter sua vegetação preservada. Torna-se importante, pois, um planejamento que 

procure resguardar o direito à moradia ao considerar simultaneamente o crescimento 
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urbano e a promoção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Projetos urbanos e 

ambientais devem se articular inclusive com a realização de obras de infraestrutura de 

saneamento, com o objetivo de evitar a degradação ambiental e promover 

simultaneamente a melhoria da qualidade de vida das pessoas.  

Dessa forma, a fim de tutelar o direito à moradia e, ao mesmo tempo, o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, a urbanização sustentável dessas áreas ou a 

implementação de uma infraestrutura de saneamento básico adequado poderá vir a ser 

uma solução viável, o que evitaria a desapropriação visando a remoção das pessoas, 

mesmo quando elas ocupem áreas de relevância ambiental. Essa urbanização poderá 

obstar ou, ao menos, minorar a degradação ambiental, ao mesmo tempo em que 

promove a inclusão social com moradias mais dignas em locais sem mau cheiro e sem 

animais como moscas e ratos, que podem ser vetores de doenças. 

Apesar de a desapropriação ser um dos principais instrumentos de política do 

solo urbano, nas últimas décadas ela tem sido objeto de consideráveis críticas e 

crescente resistência social (AZUELA; HERRERA; SAAVEDRA, 2009, p. 41). 

 

As expropriações que estão associados com a deslocação de muitas pessoas 
são vistas como violações do direito à habitação. Esta aproximação está 
enraizada em uma relação entre dignidade do Homem e a satisfação de certas 
necessidades básicas. (AZUELA; HERRERA; SAAVEDRA, 2009, p. 50, 
tradução nossa). 

 

Diante disso, é possível prever uma redução do número de desapropriações 

(AZUELA; HERRERA; SAAVEDRA, 2009, p. 52). A utilização cada vez mais 

excepcional da desapropriação para a promoção de políticas públicas em áreas urbanas é 

uma tendência mundial (FERNANDES, ALFONSIN, 2009, p. 24). A resistência à 

utilização de desapropriações se justifica pela percepção de que o direito social à 

moradia está sendo afrontado. Assim, a permanência dos moradores no local, com a 

realização de obras de infraestrutura de saneamento básico, pode se mostrar uma 

solução mais adequada do que a promoção de remoções forçadas mediante 

indenizações. 

No Brasil, a partir da década de 1980, a política de desfavelamento e expulsão 

inicialmente adotada no país foram sendo substituída por intervenções que visavam a 

revitalização dos assentamentos por meio da urbanização e da regularização fundiária. 

(LIMA; FILHO, 2009, p. 224). 
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Pode-se defender a ideia de que a instalação de infraestrutura de água, 

iluminação pública ou pavimentação em áreas de preservação permanente ciliar acaba 

por favorecer ainda mais a ocupação irregular, sem favorecer eficazmente o direito à 

moradia adequada. No entanto, Saule Jr. e Pinho (1999, p. 288-289) defendem que 

irregularidades urbanísticas na formação da ocupação não devem impedir a implantação 

de serviços de saneamento, já que isso favoreceria ainda mais a degradação ambiental. 

Refutam, assim, a ideia de que a urbanização de favelas em áreas de mananciais possa 

servir de estímulo à miséria e à degradação humana. Dessa forma, a permanência da 

ocupação em área de preservação ciliar poderia ser acompanhada de medidas de 

saneamento que minimizariam os impactos ambientais, inclusive protegendo os 

moradores em face de inundações e desmoronamentos e, ainda, implicaria em respeito 

ao direito à moradia digna das pessoas que lá residem. Nesses casos, a desapropriação, 

com a remoção dos moradores, não se apresenta como o instrumento urbanístico 

ambiental mais apropriado. 

O art. 8º do Código Florestal (Lei 12.651/2012) prevê, de forma excepcional, 

que, em casos de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental, 

possa ocorrer supressão de vegetação em área de preservação permanente. Dispõe o 

referido dispositivo legal: “A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área 

de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de 

interesse social ou de baixo impacto ambiental previstos nesta Lei.” 

Como uma das hipóteses de interesse social, aptas a autorizar a supressão de 

vegetação nativa em área de preservação permanente, dispõe o art. 3º, ‘IX’, alínea ‘d’, 

da Lei 12.651/2012:“d) a regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados 

predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas, 

observadas as condições estabelecidas na Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009”.  

A lei autoriza, assim, que ocorra a supressão de vegetação em área de 

preservação permanente a fim de promover a regularização fundiária dos assentamentos 

humanos ocupados. Nada obstante, antes de promover a regularização de qualquer 

terreno, rural ou urbano, deve-se fazer um completo diagnóstico da área, incluindo um 

relatório ambiental (NETTO, 2005, p. 13).  

Contata-se a necessidade, pois, de realização de estudos ambientais a fim de 

aferir se realmente a regularização ambiental é a melhor solução. Podem ocorrer 

situações, em especial em áreas de risco, em que a promoção da regularização ambiental 
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não seja eficaz na promoção da tutela ambiental e da segurança dos moradores em razão 

da ocorrência de inundações. 

Dessa forma, estudos técnicos ambientais podem recomendar ou não a 

promoção da regularização ambiental. A Lei 11.977/2009, que introduziu o programa 

habitacional “Minha Casa, Minha Vida”, prevê que o projeto de regularização fundiária 

e de interesse social deverá considerar as características da ocupação e da área ocupada, 

podendo ocorrer intervenções urbanísticas em área de preservação permanente desde 

que exista estudo técnico que comprove que essa intervenção implica em melhoria das 

condições ambientais em relação à situação de ocupação irregular anterior (art. 54, § 1º, 

da Lei 11.977/2009). Conforme dispõe seu § 2º: 

 

§ 2º O estudo técnico referido no § 1º deverá ser elaborado por profissional 
legalmente habilitado, compatibilizar-se com o projeto de regularização 
fundiária e conter, no mínimo, os seguintes elementos:  
I – caracterização da situação ambiental da área a ser regularizada;  
II – especificação dos sistemas de saneamento básico;  
III – proposição de intervenções para o controle de riscos geotécnicos e de 
inundações;  
IV – recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de 
regularização;  
V – comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-
ambiental, considerados o uso adequado dos recursos hídricos e a proteção 
das unidades de conservação, quando for o caso;  
VI – comprovação da melhoria da habitabilidade dos moradores propiciada 
pela regularização proposta; e  

VII – garantia de acesso público às praias e aos corpos d’água, quando for o 
caso (BRASIL, 2009). 

 

Estudos técnicos podem demonstrar a conciliação da ocupação humana em 

área de preservação permanente e o equilíbrio ambiental em área urbana consolidada 

ou, por outro lado, que as áreas ocupadas não são passíveis de regularização. Devem 

comprovar, pois, entre outras questões, as melhorias das condições de sustentabilidade 

urbano-ambiental e da habitabilidade dos moradores. 

Dessa forma, por expressa disposição legal, é possível a supressão de 

vegetação em área de preservação permanente para a regularização de assentamentos 

humanos ocupados pela população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas, que 

são aquelas, nos termos do art. 47 da Lei nº 11.977/09, com relevante número de 

pessoas e com a presença de alguma infraestrutura urbana (BRASIL, 2009). 
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Nesse sentido, ainda, a Resolução 369/2006 do Conama já previa a autorização 

do órgão ambiental para a intervenção ou mesmo supressão de vegetação em área de 

preservação permanente em algumas hipóteses, como para a realização de obras de 

infraestrutura de saneamento e regularização fundiária. Dispõe o art. 9º da referida 

resolução que: 

 

Art. 9º A intervenção ou supressão de vegetação em APP para a 
regularização fundiária sustentável de área urbana poderá ser autorizada pelo 
órgão ambiental competente, observado o disposto na Seção I desta 
Resolução, além dos seguintes requisitos e condições: 

I – ocupações de baixa renda predominantemente residenciais (BRASIL, 
2006). 

 

Em sentido semelhante, dispõe o art. 4º da Resolução 369/2006: 
 

Art. 4º Toda obra, plano, atividade ou projeto de utilidade pública, interesse 
social ou de baixo impacto ambiental, deverá obter do órgão ambiental 
competente a autorização para intervenção ou supressão de vegetação em 
APP, em processo administrativo próprio, nos termos previstos nesta 
resolução, no âmbito do processo de licenciamento ou autorização, motivado 
tecnicamente, observadas as normas ambientais aplicáveis (BRASIL, 2006). 

 

Nos termos do art. 3º, ‘IX’, ‘d’, da Lei 12.651/2012, há interesse social em se 

promover a regularização fundiária dos imóveis em áreas de preservação permanente 

ocupada pela população de baixa renda. Os instrumentos de regularização fundiária, 

previstos na lei, contribuem para a urbanização de favelas, podendo melhorar as 

condições sanitárias dessas ocupações de baixa renda, reduzir riscos naturais e impactos 

sobre o meio ambiente (NASCIMENTO, 2005). A regularização fundiária dos 

assentamentos informais tem grande impacto na melhoria das condições ambientais 

(PRIETO, 2006, p. 12). 

É evidente que o legislador, ao prever a possibilidade excepcional de ocupação 

regular de áreas de preservação permanente, respaldada por estudos técnicos que tratem 

dos impactos ambientais, procurou conciliar esse direito à moradia ao direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Nessas hipóteses, não se deve falar em 

desapropriação para a promoção da remoção dos moradores dos imóveis existentes em 

tais locais. 

Nada obstante, devido à enorme relevância ambiental das áreas de preservação 

permanente ciliar e os importantes impactos ambientais que sua ocupação acarreta, em 
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especial quando caracterizem verdadeiras áreas favelizadas em áreas de risco, essa 

ocupação é, em princípio, inapropriada e incompatível com a tutela do meio ambiente 

nesses locais. 

 

5.2.2 A possibilidade da utilização da desapropriação para a promoção do direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado diante das ocupações irregulares em áreas 

de preservação permanente ciliar  

 

O art. 23 da Constituição Federal estabelece a competência comum dos entes 

políticos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios para a proteção do meio 

ambiente – inciso VI), para a promoção de programas de construção de moradias, além 

da melhoria das condições habitacionais e de saneamento (inciso IX), além do combate 

aos fatores da marginalização (inciso X) (BRASIL, 1988). A utilização da 

desapropriação pode ser um importante instrumento para a implementação, pelo Poder 

Público, de suas funções visando a tutela ambiental, além da inclusão social, inclusive 

pela construção de moradias. Conforme expõe o Ministro Herman Benjamin, em voto 

proferido no REsp 27.385-RJ: 

 

[...], mesmo que suas ações e programas incidam – como ordinariamente 
incidem – na forma de ocupação do solo urbano, a União e os Estados são 
titulares de ampla competência para, sozinhos ou em cooperação com os 
Municípios, proteger o meio ambiente e combater a poluição, preservar as 
florestas, a flora e a fauna, promover a melhoria das condições habitacionais 
e de saneamento básico, e impulsionar a integração social de setores 
desfavorecidos. Em síntese, as melhorias pretendidas pelo Estado, que deram 
ensejo aos combatidos decretos expropriatórios, encaixam-se na competência 
do ente federado, portanto. [...] É cediço que o Estado tem legitimidade para 
desapropriar imóveis com o fito de melhorar as condições habitacionais, 
sanitárias e ambientais nas favelas, sendo essa a adequada interpretação do 
art. 5º do DL 3.365/1941 (BRASIL, 2011). 

 

A despeito da possibilidade da utilização da regularização fundiária, o Poder 

Público, através da desapropriação, poderá exercer a adequada gestão urbanística e 

ambiental na concretização da moradia digna e do equilíbrio ambiental ao promover 

simultaneamente, por meio do processo expropriatório, assentamentos humanos 

apropriados e em locais seguros, além do meio ambiente sadio. 

Apesar da possibilidade da prevalência das ocupações em área de preservação 

permanente, pode ocorrer que as condições de habitação e a agressão ao meio ambiente 

sejam tão graves que a permanência de moradias no local seja inviável, principalmente 
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quando se tratar de locais favelizados. Nessas áreas, geralmenteformada por um grande 

número de ocupações irregulares, os impactos ambientais e sociais tendem a ser muito 

intensos. Além disso, pode ocorrer que a situação de risco não possa ser obstada 

efetivamente sem a promoção da remoção das pessoas em situação irregular às margens 

dos corpos d’água ou ainda que as obras necessárias para a regularização ambiental da 

área exijam tais remoções. Nesses casos, o direito à moradia dessas pessoas deverá 

ceder. 

 “A ocupação de áreas de mananciais não é sempre passível de regularização” 

(FIGUEIREDO, 2013, p. 543). As áreas de preservação permanente ciliar densamente 

ocupadas tendem a ser insuscetíveis de serem regularizadas. A degradação ambiental ou 

a situação de risco permaneceria ainda que realizadas melhorias estruturais e ambientais 

visando a permanência dos moradores nas áreas irregularmente ocupadas. 

O art. 65 da Lei 12.651/2012 expressamente prevê a possibilidade da 

regularização fundiária em áreas de preservação permanente “não identificadas como 

áreas de risco” (BRASIL, 2012). Dispõe o referido dispositivo que: 

 

Art. 65. Na regularização fundiária de interesse específico dos assentamentos 
inseridos em área urbana consolidada e que ocupam Áreas de Preservação 
Permanente não identificadas como áreas de risco, a regularização ambiental 
será admitida por meio da aprovação do projeto de regularização fundiária, 
na forma da Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009 (BRASIL, 2012, grifo 
nosso). 

 

Assim, há expressa disposição legal impedindo a realização de regularização 

fundiária em áreas de preservação permanente que se situam em áreas de risco. De fato, 

estando caracterizado que a área está sujeita a inundações e desmoronamentos, a 

utilização da regularização fundiária que favoreça a permanência das ocupações no 

local expondo seus moradores a tais riscos não é uma solução razoável. 

A Encíclica Papal (2015) entende pela preferência na manutenção das 

ocupações com a urbanização dos locais ocupados pelas populações de baixa renda em 

vez de determinar sua expulsão. Nada obstante, tal encíclica, em seu item 152, 

reconhece que poderão ocorrer situações em que a permanência das pessoas nesses 

locais apenas afrontaria ainda mais sua dignidade, caso em que alternativas de 

alojamentos deverão ser buscadas. 

 

[…] Mas, quando os pobres vivem em subúrbios poluídos ou aglomerados 
perigosos, no caso de ter de se proceder à sua deslocação, para não 
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acrescentar mais sofrimento ao que já padecem, é necessário fornecer-lhes 
uma adequada e prévia informação, oferecer-lhes alternativas de alojamentos 
dignos e envolver diretamente os interessados (FRANCISCO, 2015). 

 

A permanência da ocupação irregular pode não só obstar a recuperação 

ambiental como ainda promover a degradação do meio ambiente e, por fim, ser 

incompatível com o direito à moradia adequada, em respeito à dignidade humana. 

 

As favelas, cortiços e assentamentos em áreas ribeirinhas, rurais e florestais, 
devido à ação de ocupação desordenadas das famílias, principalmente de 
baixa renda e devido à falta de infraestrutura de água e esgoto, transporte e 
rede elétrica, agravam a degradação ambiental. Qualquer medida de 
regularização fundiária e urbanização de áreas utilizadas para habitação de 
interesse social, portanto, deve respeitar as normas ambientais, o que implica, 
inclusive, na remoção dos assentamentos urbanas em áreas de interesse 
ambiental para outros locais (PRIETO, 2006, p. 13). 

 

Deve-se aferir se, no caso concreto, as ocupações em áreas de fundo de vale, 

áreas de grande relevância ambiental, em especial quando impliquem em uma 

verdadeira favelização, com um significativo número de construções irregulares, 

realmente podem ser harmonizadas, pelo processo de urbanização, com o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e, em caso de sua impossibilidade, averiguar se a 

desapropriação dos imóveis ocupados irregulares, com a remoção dos assentamentos 

humanos para outros locais, é um instrumento apto a promover o equilíbrio ambiental. 

Conforme decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso 

Especial 1.401.692 – MS, diante da relevância ambiental das áreas às margens dos 

corpos de água, necessária a remoção de edificação construída em desacordo com a 

legislação em área de preservação permanente ciliar,protetora dos recursos hídricos, da 

biodiversidade, da fauna e da flora: “[...] Áreas de preservação permanente pode ser 

entendida com aquela área merecedora da mais alta escala de proteção ambiental” 

(BRASIL, 2016). 

A degradação ambiental ocorrida nas áreas de preservação permanente adquire 

uma especial gravidade, já que tais áreas contribuem para a proteção de processos 

ecológicos essenciais, para a manutenção da biodiversidade, para a fertilidade do solo 

com a reciclagem de nutrientes, para a estabilidade geológica e para dificultar a 

ocorrência de enchentes, inundações, enxurradas, desmoronamentos de encostas de 

morros, deslizamentos e escoamento de lama. Os impactos ambientais em tais locais 

tendem a ser demasiadamente acentuados para conviver com essa ocupação. 
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Constatados os importantes impactos ambientais negativos decorrentes da 

ocupação irregular, comum em diversas cidades brasileiras, geralmente acompanhadas 

de moradias inadequadas e em áreas de risco de forma a inviabilizar a urbanização da 

área, a remoção das pessoas que ocupam esses locais, através de desapropriações, passa 

a ser uma solução adequada que pode a um só tempo contribuir para o meio ambiente 

como também para a qualidade de vida desses moradores. 

Segundo Bueno, citado por Abreu (2011): 

 

Há dificuldades e mesmo impossibilidade de limpeza e manutenção periódica 
de córrego e outros dispositivos de drenagem, sem remoção de moradores; 
Há dificuldade e mesmo impossibilidade de instalação de coletores, tronco de 
esgotos para complementar o sistema e conduzir os esgotos urbanos até as 
ETEs (estações de tratamento de esgoto), sem remoção de moradores. (grifos 
nossos). 

 

Verifica-se que, para a implantação de obras de infraestrutura, como de 

drenagem ou de instalação de redes de esgoto, é necessário que as ocupações no local 

sejam removidas. Assim, há situações em que a própria realização da regularização 

fundiária ficaria obstada com a existência das ocupações. Dessa forma, a permanência 

dos moradores nas áreas de fundo de vale, em especial quando envolverem um número 

significativo de pessoas, poderá implicar na impossibilidade de promoção do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e da moradia digna, caso em que a remoção deles 

pode se mostrar necessária.  

Além disso, mesmo que se consiga realizar as obras de infraestrutura, a própria 

permanência de famílias em assentamentos em áreas de preservação permanente ciliar, 

ao comprometer as suas funções ambientais, pode continuar a expor as pessoas a risco 

de inundações e desmoronamentos. Essas são hipóteses em que a propriedade não 

cumpre adequadamente sua função social, seja por continuar a promover a degradação 

ambiental, seja por continuar a expor as famílias a risco de inundações ou a condições 

degradantes. Nessas situações, a remoção das pessoas que ocupam tais áreas, por meio 

da utilização da desapropriação que promova o equilíbrio ambiental e que resguarde o 

direito fundamental à moradia, passa a ser a melhor solução de gestão urbanística e 

ambiental. 

O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 27.385-RJ, tendo como 

Relator o Ministro Herman Benjamin, em acórdão publicado em 2011, reconhece a 

possibilidade da utilização de desapropriações para, além de promover a ordenação do 
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solo, conter o crescimento de favela, promover o reassentamento dos moradores de 

áreas de risco, além de melhorar as condições sanitárias do local, com ganhos sociais e 

ambientais (BRASIL, 2011). 

 

A ação estatal visa a conter o crescimento da favela, reassentar moradores 
retirados de áreas de risco, permitir a construção de equipamentos de saúde e 
de atendimento às crianças, e melhorar as condições sanitárias. Transcrevo 
trecho das informações prestadas (fl. 143): No caso em exame, o propósito do 
Estado do Rio de Janeiro ao promover as intervenções na Favela da Rocinha 
ultrapassa, em muito, qualquer objetivo e mera ordenação do solo. Trata-se, 
isso sim, de projeto que abrange a contenção do crescimento da favela, o 
reassentamento de moradores retirados de áreas de risco, a construção de 
unidades de saúde e de creches, melhorias de condições sanitárias para a 
comunidade ali instalada, com ganhos inequívocos não apenas para a própria 
população da favela, mas para o meio ambiente, para o turismo e para a 
economia fluminense. De fato, é competência comum da União, Estados e 
Municípios a proteção do meio ambiente, a construção de moradias, a 
melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, e o combate 
aos fatores de marginalização, para promoção da integração social dos 
setores desfavorecidos (art. 23, VI, IX e X, da CF). [...] (BRASIL, 2011). 

 

A propriedade urbana onde ocorrer degradação ambiental poderá ser 

desapropriada, uma vez que tal propriedade não cumpre sua função social e, ainda, 

contribui para o desequilíbrio do meio ambiente, contrariando simultaneamente as 

diretrizes da política urbana e o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado (PRIETO, 2006, p. 16). 

Assim, no caso concreto, pode ocorrer que a degradação ambiental e mesmo 

social não possa ser resolvida sem a remoção das famílias que ocupam as áreas de 

preservação permanente. Por outro lado, não se deve simplesmente desconsiderar que, 

embora em condições degradantes, tais famílias efetivamente moram nessas 

construções. Sua remoção forçada poderá acarretar, por certo, um sério transtorno 

social. Assim, a utilização da desapropriação com indenizações sem maiores 

considerações sobre o direito de moradia também não se apresenta como a melhor 

solução. É necessário que se tenha a visão do todo, com considerações sobre os aspectos 

ambientais, sociais e até mesmo econômicos. 

As remoções das pessoas poderão ser necessárias. Para tanto, a utilização da 

desapropriação se apresenta com um instrumento para a promoção do equilíbrio 

ambiental, mas é indispensável que se considere, nesse processo, a promoção de 

moradias dignas àqueles que forem removidos. 

Dessa forma, sendo verificada a necessidade de remoção dos ocupantes das 

áreas de fundo de vale, o poder público deve assegurar a moradia a eles em outro local, 
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em condições que respeitem sua dignidade e, de preferência, nas proximidades de sua 

antiga habitação, mas em área que não seja ambientalmente relevante. 

Deve o poder público encontrar, assim, uma forma efetiva de resolver essa 

delicada situação, ou seja, nos locais cujos assentamentos humanos estejam localizados 

em áreas de preservação permanente ciliar que degradam o meio ambiente, deve-se 

encontrar um meio de promover o equilíbrio ambiental, recuperando as áreas 

degradadas às margens do fundo de vale e, simultaneamente, observar o direito 

constitucional à moradia com a remoção, através das desapropriações das pessoas que 

ocupavam tais áreas para outras habitações em locais apropriados.  

Assim, poderão ocorrer situações em que os estudos ambientais técnicos 

demonstrem que não é possível evitar os graves danos ambientais sem a remoção das 

pessoas. São ainda situações em que tais estudos demonstrem que a realização de obras 

de saneamento ambiental ou até mesmo a manutenção de moradias fora da área de risco 

exigem, necessariamente, a remoção dessas ocupações. 

Nessas hipóteses em que a permanência da ocupação nas áreas de preservação 

permanente ciliar se mostrar incompatível com o meio ambiente equilibrado ou mesmo 

com a dignidade humana, a utilização da desapropriação pode ser uma alternativa que 

viabilize a recolocação das pessoas, promovendo ao mesmo tempo a tutela ambiental, a 

proteção à vida, e a moradia digna, ou seja, contribuindo para a concretização de uma 

cidade sustentável.  

A desapropriação poderá, nesses casos, ser utilizada como um instrumento de 

gestão urbana e ambiental. “[…] a desapropriação de propriedade que contribui, de 

alguma forma, para um desequilíbrio ambiental, serve também como instrumento de 

reforma urbana, à luz do direito às cidades sustentáveis e do equilíbrio ambiental 

preconizado no Estatuto da Cidade” (PIETRO, 2006, p. 16). 

 

[...] em que pese muitas administrações públicas evitarem a utilização de 
desapropriações devido aos elevados custos financeiros; à defasagem e ao 
autoritarismo da legislação básica que regula o procedimento 
desapropriatório, contemporânea da ditadura de Getúlio Vargas durante o 
Estado Novo e editada na vigência da Constituição outorgada de 1937; e aos 
obstáculos de todo tipo para a sua utilização, a desapropriação continuará 
certamente sendo um instrumento importante para a viabilização de políticas 
públicas em áreas urbanas (FERNANDES; ALFONSIN, 2009, p. 24) 

 

 Há grande resistência à utilização de desapropriações urbanística e 

ambientais diante da ideia de que isso implicaria em afronta ao direito social de moradia 
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(FERNANDES, ALFONSIN, 2009, p. 24). Apesar das resistências à utilização da 

desapropriação, esse instituto poderá ser utilizado para implementar um planejamento 

urbanístico e ambiental das cidades e, ainda, promover a moradia digna. Essa 

desapropriação deve ser pensada à luz dos princípios de política urbana instituída pela 

Constituição Federal de 1988 e das diretrizes da política urbana preconizada pelo 

Estatuto da Cidade (FERNANDES, ALFONSIN, 2009, p. 24). 

Existem, pois, ocupações em áreas de preservação permanente ciliar cujas 

degradações ambiental e social não sejam conciliáveis com a permanência das moradias 

nesses locais, em especial quando se localizarem em áreas de risco. 

Somente São Paulo possui 40 favelas, com 13 mil domicílios, totalmente 

situadas sobre o leito de rios ou em área de várzea e que, de acordo com os critérios da 

Secretaria Municipal de habitação de São Paulo, não são urbanizáveis (TRAVASSOS; 

SCHULT, 2013 p. 299). Constata-se, assim, um significativo número de locais 

ocupados que não estão suscetíveis de serem urbanizados, o que faz com que a remoção 

de seus moradores, por meio da realização de desapropriações, seja a alternativa mais 

adequada para a promoção da tutela ambiental e para resguardar o direito à moradia 

digna e a vida das pessoas que residem nesses locais. 

Nesses casos, deve-se promover o reassentamento dessas famílias para 

moradias adequadas, dignas e que não afrontem a função ambiental de áreas 

ambientalmente relevantes. Tutela-se simultaneamente o direito social à moradia e o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e, ainda, é promovida a segurança 

dessas pessoas ao removê-las das áreas de risco.  

O art. 58, § 3º, da Lei 11.977/2009, incluído pela Lei nº 12.424, de 2011, expõe 

que: “Não será concedido legitimação de posse aos ocupantes a serem realocados em 

razão da implementação do projeto de regularização fundiária de interesse social, 

devendo o poder público assegurar-lhes o direito à moradia.” (BRASIL, 2011). Essa lei, 

que trata da regularização fundiária de assentamentos urbanos, estabelece áreas ou lotes 

a serem regularizados e, se houver necessidade, as edificações que são realocadas 

(PINTO, 2011, p. 144). Sendo aferida a necessidade de remoção dos ocupantes, sua 

posse não deverá ser legitimada. A Lei 11.977/2009 prevê, assim, a possibilidade de 

realocação das ocupações irregulares, apenas ressaltando o dever do poder público em 

garantir o direito à moradia. 
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Apesar de o ordenamento jurídico brasileiro prever a possibilidade excepcional 

de ocupação em área de preservação permanente, o art. 4º, ‘III’, da Lei de Parcelamento 

do Solo Urbano (Lei 6.766/1979) expõe que: 

 

Art. 4º Os loteamentos deverão atender, pelo, menos, aos seguintes 

requisitos: 

III – ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio 
público das rodovias e ferrovias será obrigatória a reserva de uma faixa não-
edificável de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da 
legislação específica (BRASIL, 1979). 

 

No mesmo sentido, ainda, o § 2º do art. 65 da Lei 12.651/2012 propõe que: “§ 

2º Para fins da regularização ambiental prevista no caput, ao longo dos rios ou de 

qualquer curso d’água, será mantida faixa não edificável com largura mínima de 15 

(quinze) metros de cada lado” (BRASIL, 2012). 

Dispõe ainda o art. 9º da Resolução do Conama 369/2006 que: 

 

Art. 9º A intervenção ou supressão de vegetação em APP para a 
regularização fundiária sustentável de área urbana poderá ser autorizada pelo 
órgão ambiental competente, observado o disposto na Seção I desta 
Resolução, além dos seguintes requisitos e condições: 

IV – localização exclusivamente nas seguintes faixas de APP: 

a) nas margens de cursos de água, e entorno de lagos, lagoas e reservatórios 
artificiais, conforme incisos I e III, alínea “a”, do art. 3º da Resolução 
CONAMA no 303, de 2002, e no inciso I do art. 3º da Resolução CONAMA 
no 302, de 2002, devendo ser respeitada as faixas mínimas de 15 m para 
cursos de água de até 50 m de largura e faixas mínimas de 50 m para os 
demais (BRASIL, 2006). 

 

Diante dos referidos dispositivos legais, deve-se concluir que, embora possa ser 

admitida a supressão de vegetação em área de preservação permanente, inclusive para a 

regularização fundiária e urbanização para que a população ocupe o local, a faixa 

compreendida de 15 metros de cada lado das margens dos corpos d’agua é área não 

edificante. Dessa forma, em uma distância de no mínimo 15 metros de um lado e 15 

metros do outro das margens do fundo de vale, não é possível a realização de 

edificações e de ocupação humana. Trata-se de faixa não edificável e, como tal, não é 

possível, em qualquer situação, moradias nessas áreas e, caso existam, deverão ser 

removidas. 
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Ora, a autorização concedida para a supressão de vegetação em áreas de 
preservação permanente situada em zona urbana não afasta a aplicabilidade 
da regra do art. 4º, III, da lei 6.766/1979. Em outras palavras, a vedação para 
construção na faixa de 15 metros ao longo dos rios, lagos e represas, em 
perímetro urbano, é absoluta, ainda que tenha sido autorizada a supressão de 
vegetação na faixa de preservação permanente (FIGUEIREDO, 2013, p. 
417). 

 

Assim, embora as áreas de preservação permanente possam ter largura variável 

de 30 até 500 metros, na faixa inicial mínima de 15 metros de largura, para cada lado, 

não deve ser admitida, nem mesmo de forma excepcional, a ocupação humana com a 

realização de construções ou edificações. Nada obstante, mesmo nessas áreas, não se 

deve simplesmente promover a remoção compulsória dessas famílias por estarem em 

local absolutamente inapropriado. Caso existam moradias nessas áreas, deve o poder 

público aferir como conciliar o direito à moradia, com a desocupação da área de 

preservação permanente, em local especialmente relevante para a promoção do 

equilíbrio ambiental. A realização de desapropriação, com o reassentamento dessas 

pessoas para outros locais, como forma de indenização, se apresenta, assim, como uma 

alternativa viável, atendendo simultaneamente a proteção do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e o direito social à moradia adequada. 

Devendo conciliar os dois direitos, o Poder Público arcará com os custos 

econômicos para promover a remoção das pessoas e a construção ou aquisição de 

unidade habitacional para cada família removida. Para tanto, a desapropriação pode ser 

utilizada como instrumento para dar efetividade à função social da área de preservação 

permanente ciliar. Importante, portanto, que o Poder Público ao promover a 

desapropriação assegure aos moradores que ocupavam a área de preservação 

permanente uma moradia digna. Para tanto, a construção de conjuntos habitacionais 

para onde tais famílias deverão ser reassentadas se apresenta como uma solução. 

Tal como ocorre nas unidades de conservação, a atribuição dessas áreas à 

dominialidade pública, através da desapropriação, poderá contribuir para que 

efetivamente seja implementada, de forma eficaz, a área de preservação permanente. A 

desapropriação obstaculizará que a intervenção dos proprietários particulares ou de 

possuidores promova a degradação ambiental. 

Nada obstante, apenas a remoção das pessoas em situação irregular das áreas 

de preservação, embora contribua para o restabelecimento do equilíbrio ambiental, pode 

não ser suficiente para uma tutela efetiva ao meio ambiente. Uma vez que a área passa a 

ser de domínio público, deve o expropriante procurar atribuir a ela uma utilização que 
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seja compatível com sua importância ambiental. De nada adiantaria promover a 

remoção das pessoas da área de preservação permanente ciliar para permitir a 

construção de uma indústria ou uma usina que, igualmente, causariam a degradação 

ambiental.  

 Assim, diante do crescente processo de urbanização, para reverter a 

tendência de degradação das áreas de preservação ciliar, devem ser pensados usos 

desses espaços que estejam em conformidade com a conservação ambiental e, ainda, 

promovam ganhos sociais, adequando-os aos anseios da população. Uma das 

alternativas é a implantação de greenways. A desapropriação das áreas particulares de 

preservação permanente ciliar, de forma a viabilizar a implantação dos parques lineares 

pelo poder público, contribuirá para dar efetividade na promoção do equilíbrio 

ambiental dessas áreas, de grande relevância ambiental. 

 

5.2.2.1 A criação dos parques lineares em áreas desapropriadas às margens dos cursos 

de água 

 

É certo que o art. 5º ‘XXIV’, da Constituição prevê que a desapropriação seja 

feita mediante justa e prévia indenização em dinheiro. No mesmo sentido, expõe o art. 

182, § 3º, da Constituição ao se referir às desapropriações de imóveis urbanos. Nada 

obsta, porém, que ao expropriado seja dada a opção de, se preferir, ser indenizado com 

o reassentamento em outro imóvel. Observe que isso resolveria simultaneamente não 

apenas o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como ainda o direito 

social à moradia digna. 

Uma vez expropriado o imóvel e promovida a recolocação das pessoas que 

ocupavam as margens dos cursos de água, constata-se a relevância de dar a essas áreas 

de preservação permanente ripária ou ciliar uma destinação que efetivamente implique 

em uma proteção eficaz ao meio ambiente, afastando novas invasões e promovendo a 

restauração do equilíbrio ambiental. Nesse sentido, deve-se promover a utilização das 

áreas expropriadas de forma compatível com sua função ecológica com a criação, por 

exemplos, de parques lineares. 

 

Em geral, a melhor maneira de preservar essas áreas (APP) é ocupá-las com 
usos urbanos compatíveis com sua função ecológica, como parques. Se não 
for permitido nenhum uso, as APP tenderão a ser ocupadas clandestinamente 
pela população de baixa renda, o que resultará em comprometimento de suas 
funções ambientais e risco para os próprios ocupantes. Os municípios não 
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podem, por outro lado, adotar injustificadamente padrões de ocupação 
incompatíveis com a função ambiental das APP, pois estariam violando uma 
diretriz federal (PINTO, 2011, p. 134). 

 

Devido ao crescente estado de degradação socioambiental encontrado na 

maioria das áreas urbanas do século XXI, instituições governamentais e não 

governamentais e a população em geral estão pressionando a execução de políticas 

públicas em áreas urbanas visando a recuperação dos cursos de água e das áreas 

marginais dentro do conceito de desenvolvimento sustentável. Dentro desse contexto, o 

parque linear se mostra uma alternativa, buscando conciliar o aspecto urbano e 

ambiental (FRIEDRICH, 2007, p. 43). O conceito de parque linear não é novo. Ainda 

no século XIX já existiam planos urbanísticos, prevendo a criação de parques lineares 

(FRIEDRICH, 2007, p. 44). 

 

[…] a implantação da infraestrutura verde, principalmente dos corredores 
verdes e parques lineares, pode ser considerada como política pública 
adequada para o tratamento de fundos de vale urbanos, uma vez que atende 
aos objetivos de drenagem […] (TRAVASSOS; SCHULT, 2013, p. 296). 

 

A desapropriação ocorrida em área de preservação permanente ciliar ocupada 

irregularmente pode ser utilizada não apenas como instrumento para a remoção dos 

fatores de degradação ambiental e promoção da moradia adequada. A desapropriação, 

ao destinar a área expropriada para a criação de um parque linear, acompanhando as 

margens do rio, pode ainda promover eficazmente o equilíbrio ambiental, além do bem-

estar da população pela criação de área de esportes e convivência social, compatíveis 

com a tutela ambiental. 

O parque linear garante a permeabilidade do solo das margens dos cursos de 

água, de forma a permitir a infiltração e a vazão mais lenta das águas, durante as 

inundações. É uma alternativa às canalizações, que torna impermeável e, não raro, 

encobre o leito de um rio (FRIEDRICH, 2007, p. 58). Parques lineares têm como 

principal função a proteção dos cursos de água e da sua vegetação ciliar, além da 

proteção e manutenção da diversidade biológica, dos recursos hídricos, da qualidade da 

água e da redução dos prejuízos das cheias (FRIEDRICH, 2007, p. 59-60). 

Em alguns países como Alemanha, Estados Unidos e Espanha, a proposta de 

implantação de parques lineares está ligada à ideia de renaturalização dos rios e 

córregos urbanos, que estão canalizados, colocando-os à vista da população. Quando se 

faz a opção por manter um curso de água em seu leito natural, deve-se dar um uso a essa 
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área, garantindo que ela não seja ocupada. Esses espaços são importantes para o 

melhoramento da qualidade de vida urbana (FRIEDRICH, 2007, p. 60-61) 

Marcus e Francis (1998, p. 104-105) citam algumas vantagens dos parques 

lineares urbanos:  

 

– um perímetro alongado encoraja a caminhada, por lazer ou esporte, além do 
ciclismo ou corrida, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida; 
– forma linear permite uma maior acessibilidade ao parque, do que o parque 
retangular ou quadrado; 
– largura estreita cria uma maior sensação de segurança, devido a maior 
possibilidade de visualização de toda a superfície do parque; 
– aproveita espaços ociosos dentro da malha urbana, muitas vezes 
abandonados, invadidos ou degradados; 
– a forma linear permite uma separação mais confortável das atividades de 
lazer, diminuindo os conflitos de uso do mesmo espaço por diferentes grupos 
de usuários; 
– as pessoas que circulam nos parques podem usufruir por um maior período 
de tempo uma paisagem verde contínua; 
– exercem ainda uma função de drenagem, principalmente naqueles 
implantados ao longo dos fundos de vale. 

 

 É importante haver uma gestão adequada desses parques, com patrulhamento, 

proporcionado segurança aos usuários, além de manutenção, com limpeza do lixo, 

manutenção de trilhas e reparos ocasionados por vândalos. 

Com o crescimento das cidades, os espaços verdes, que eram inicialmente 

utilizados para o lazer ou repouso, passaram também a suprir a necessidade urbanística 

de higiene e preservação ao meio ambiente (SIRVINSKAS, 1999, p. 1189). As áreas 

verdes urbanas são locais indisponíveis para a construção de moradias, voltados para a 

tutela ambiental como a proteção dos recursos hídricos, mas ainda com objetivos sociais 

e culturais.  

Dispõe o art. 3º, ‘XX’, da Lei 12.651/2012 que: 

 

Art. 3º Para os efeitos desta lei, entende-se por: 
XX – área verde urbana: espaços, públicos ou privados, com predomínio de 
vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no 
Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município, 
indisponíveis para construção de moradias, destinados aos propósitos de 
recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos 
recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e 
manifestações culturais;  

 

A existência de áreas verdes acompanhando as margens dos rios, além de dar 

efetividade à função ambiental das áreas de preservação permanente, possui 

potencialidade de ser usufruída pela população como área de convivência social e de 
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lazer e ainda contribui para evitar inundações e desmoronamentos e seus deletérios 

efeitos. Uma infraestrutura verde contribui, ainda, simultaneamente para a tutela dos 

valores sociais, ambientais e econômicos, relacionados à vulnerabilidade física das 

cidades (TRAVASSOS; SCHULT, 2013, p. 291).  

Assim, as áreas expropriadas às margens dos rios onde antes havia uma 

ocupação irregular em agressão ao meio ambiente e à dignidade humana devem ser 

aproveitadas de forma a promover a implantação de uma cidade sustentável. 

 

Nas áreas urbanas, a política de criar espaço para o rio tem como uma de suas 
principais estratégias a criação de áreas que atendam às demandas sociais, 
mas que possam conviver com cheias periódicas. A criação de espaços verdes 
públicos, consubstanciados naquilo que a literatura chama de caminhos 
verdes, originalmente greenways, atende adequadamente a essa dupla função 
(TRAVASSOS; SCHULT, 2013, p. 295). 

 
Esses greenways ou caminhos verdes, mais comumente conhecidos como 

parques lineares, não possuem, pois, apenas objetivos voltados ao equilíbrio ambiental. 

Exercem igualmente objetivos culturais, de recreação, lazer, esportivos e estéticos, 

objetivos estes compatíveis com a relevante função ambiental de uma área de 

preservação permanente.  

 

Plantar árvores certas nos lugares certos é, sem dúvida, a prática mais 
recomendada para os novos plantios. Não há dúvidas de que a arborização 
urbana é um dos instrumentos eficazes para minimizar os impactos negativos 
nos centros urbanos. [...] Assim como o saneamento básico é importante à 
saúde da população, a arborização urbana também o é à sadia qualidade de 
vida do homem (SIRVINSKAS, 2000). 

 

O parque linear (ou greenway) efetiva o princípio do desenvolvimento 

sustentável, já que, sem excluir a dinâmica da vida humana nos centros urbanos, 

compatibiliza o equilíbrio ambiental com atividades sociais, culturais, recreativas e de 

lazer. Enfim, são espaços que contribuem para o bem-estar social e para a 

implementação de uma cidade sustentável. 

É importante o desenvolvimento de ações nas áreas urbanas que visem “dar 

espaço para o rio respirar” (TRAVASSOS; SCHULT, 2013, p. 293). 

 

O planejamento de espaços abertos, [….] evoluiu da ideia de caminhos 
verdes para o de corredores verdes e, mais recentemente ainda, passando a 
integrar uma nova categoria: a infraestrutura verde. No Brasil, usualmente 
dá-se o nome de parques lineares lindeiros aosrios,… (TRAVASSOS; 
SCHULT, 2013, p. 295). 
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A ocupação humana em áreas de preservação permanente ciliar, em especial 

quando envolve um grande número de pessoas, com grande potencial de promover a 

degradação do meio ambiente, não se compatibiliza com a existência de um parque 

linear que, em sentido contrário, promove o equilíbrio ambiental. A desapropriação se 

apresenta, assim, como um importante instrumento de tutela das áreas de preservação 

permanente, na medida em que, sem deixar de garantir a moradia digna, promove a 

remoção das pessoas que ocupam indevidamente tais áreas e, no lugar, cria uma área 

verde linear, compatível com a relevância ambiental de uma área de preservação 

permanente. 
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6ESTUDO DE CASO CONCRETO: A REQUALIFICAÇÃO URBANA E 

AMBIENTAL DO RIBEIRÃO ARRUDAS 

 

6.1 Panorama da expansão urbana nas cidades de Belo Horizonte e Contagem 
 

O empreendimento conhecido como Requalificação Urbana e Ambiental do 

Ribeirão Arrudas ou PAC (Plano de Aceleração do Crescimento) Arrudas consistiu em 

obras de infraestrutura e de recuperação ambiental do último trecho ainda em leito 

natural de 2,7 quilômetros de extensão do ribeirão Arrudas, na divisa dos municípios de 

Belo Horizonte e Contagem (SERRETI; MARTINS; ALVES, 2015, p. 445). A 

contextualização do processo de expansão urbana nesses municípios e da sua íntima 

relação com o ribeirão Arrudas contribuirá para uma melhor compreensão da 

importância da realização do referido empreendimento e das desapropriações que se 

fizeram necessárias.  

O ribeirão Arrudas, com extensão total de 44 quilômetros, passa por Contagem, 

Belo Horizonte e Sabará, deságua no rio das Velhas, que por sua vez deságua do rio São 

Francisco, que finalmente deságua no mar. A bacia desse rio é abastecida por 44 

afluentes, como os córregos Jatobá, Barreiro, Bonsucesso, Cercadinho, Leitão, Acaba 

Mundo, Taquaril, Serra, Navio-baleia, Ferrugem, Pastinho, Olaria, Petrolina, Bernardo 

Pereira, Britos, Freitas, entre outros (CAVALCANTE, 2011, p. 38). 

Com a mudança da capital do Estado de Minas Gerais da cidade de Ouro Preto 

para o arraial, então chamado de “Curral Del Rey”, foi dado início ao processo de 

concentração urbana com a inauguração, em 1897, do idealizado Município de Belo 

Horizonte. 

 

O projeto do núcleo urbano inicial, concebido para abrigar uma população de 
200 mil habitantes, foi conscientemente planejado pela equipe técnica 
liderada pelo engenheiro Aarão Reis de acordo com a concepção racionalista 
de domínio da natureza pelo homem, coerente com as ideias positivistas 
predominantes, àquela época (CHAMPS, 2001, p. 1). 

 

No final do século XIX e primeira metade do XX, ainda era muito incipiente o 

processo de expansão urbana de Belo Horizonte e Contagem, cidades por onde passa o 

Arrudas. A poluição lançada sobre ele acabava ficando dissipada diante do considerável 

volume de água existente. À época, a infiltração das águas no solo permeável, 

abastecendo lençóis freáticos e nascentes, e sua absorção pelas raízes das numerosas 



113 

 

árvores dificultava a ocorrência de inundações. O equilíbrio ambiental era, pois, pouco 

afetado. 

Esse cenário, no entanto, foi sendo alterado à medida que ocorria o processo de 

expansão urbana. Belo Horizonte foi projetada para uma população de 200 mil 

habitantes, população esta que rapidamente foi superada. A partir de meados da década 

de 1960, a aceleração do processo de expansão urbana em Belo Horizonte foi 

acompanhada do corte de diversas árvores e da intensificação da impermeabilização do 

solo com asfalto. A vegetação e o solo cedem, aos poucos, espaço às construções e às 

vias pavimentadas.  

Na década de 1970, a população da capital mineira já ultrapassava um milhão 

de habitantes e a cidade prosseguia em seu ritmo de crescimento acelerado. Durante 

esse período de grande expansão urbana, com a perda de vegetação e com o aumento da 

impermeabilização do solo, a temperatura de Belo Horizonte aumentou, passando de 

uma média de 24 graus Celsius, em 1961, para 27 graus, em 1980, tendendo a se 

estabilizar após os anos de 1980 (SERRETI; MARTINS; ALVES, 2015, p. 314). 

Em Contagem, o crescimento urbano e populacional está intrinsecamente 

ligado ao processo de industrialização, em especial a partir da década de 1940. Nesse 

ano, Contagem ainda pertencia ao Município de Betim com uma pequena população de 

apenas 3.500 pessoas. Somente em 1948, através da Lei Estadual 336, o município 

Contagem foi desmembrado de Betim. Já em 1950, com a criação da Cidade Industrial, 

ocorre um grande salto nesse número. Nesse ano, sua população atinge mais de 28 mil 

habitantes. Esse crescimento intensifica-se ainda mais a partir da década de 1960, 

quando Contagem atinge o porte de uma cidade média em 1970, com a população 

superior a 111 mil pessoas (LUME ESTRATÉGIA AMBIENTAL LTDA, 2007, p. 32). 

Estacionamentos, quadras de esportes, telhados, calçadas, casas, indústrias, 

edifícios e outras superfícies impermeáveis vão ocupando o cenário urbano de Belo 

Horizonte e Contagem à medida que tais cidades vão se expandindo. A água, que 

inicialmente era absorvida em grande parte pelo solo poroso, não mais encontra essa 

superfície permeável que permite a infiltração e começa a escoar em grande parte, 

potencializando a ocorrência de enchentes e inundações, além de rebaixar o lençol 

freático (SERRETI; MARTINS; ALVES, 2015, p. 316).  

Na bacia do ribeirão Arrudas, as inundações são favorecidas pelo relevo 

íngreme que contribui com um maior escoamento, até mesmo em áreas vegetadas e, 

ainda com mais intensidade, em áreas impermeáveis. Nessa bacia, um grande fluxo de 
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água se concentra a montante e segue em direção a uma área que, devido ao fato de 

estar impermeabilizada, não favorece a infiltração, o que contribuiu para a ocorrência 

das inundações (CAJAZEIRO, 2012, p. 84). 

À medida que a cidade se expandia, o ribeirão Arrudas era gradativamente 

canalizado. A canalização era pensada como uma forma de conter as inundações. No 

entanto, ela apresenta problemas técnicos, já que contribui para o escoamento mais 

intenso das águas, potencializando a transferência de inundações que ocorriam em um 

trecho a montante para um trecho a jusante. Além disso, a canalização possui um alto 

custo de construção e manutenção (CAVALCANTE, 2011, p. 45). 

Durante a história de ocupação de Belo Horizonte, houve uma forte correlação 

entre a urbanização e a ocorrência de inundações. Entre 1960 e 1990, o número de 

inundações ocorridas na cidade aumentou progressiva e consideravelmente. Findada as 

obras de canalização do Arrudas, ocorre uma mudança brusca em sua incidência. Nos 

10 anos que se seguiram (entre 1990 a 2000), poucas foram registradas 

(CAVALCANTE, 2011, p. 117). Apesar disso, a canalização desse Ribeirão acabou por 

demonstrar que não resolveu o problema das inundações. Entre 2001 e 2005, foram 

identificadas 95 ocorrências, superando inclusive o número de inundações nos períodos 

anteriores à canalização (CAVALCANTE, 2011, p. 117).  

 

Figura 2: Vista do alagamento do ribeirão Arrudas, com rompimento de parte da via na chuva do dia 22/01/2009 

Fonte: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 2014, 

p. 4 
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A utilização inapropriada de área de preservação permanente próxima aos cursos 

d’água acaba por favorecer a ocorrência dessas indesejadas, destrutivas e perigosas 

inundações. 

 

Os corpos d’água têm sido transformados em avenidas e construções, sem 
nenhum aproveitamento paisagístico do vale e do rio. Atualmente estas linhas 
de drenagem estão sendo tamponadas, aterradas, ou simplesmente servem 
para a disposição de dejetos líquidos e sólidos, contra qualquer 
recomendação paisagística e ambiental. O ideal seria que estas faixas de 
preservação integrassem um sistema de parques, sendo estas áreas 
arborizadas para que se efetivasse sua proteção contra inundações (AFONSO, 
2000, p. 5). 

 

O processo de urbanização também foi acompanhado do aumento significativo 

do número de favelas. Na década de 1960, Belo Horizonte já possuía cerca de 70 

favelas, o que correspondia a aproximadamente 25 mil domicílios. A partir dessa 

década, a proliferação de favelas começa a se estender para outros municípios vizinhos, 

como em Contagem (NETTO, 2005, p. 1-2), muitas delas ocupando áreas de risco ou 

fundos de vale (CAVALCANTE, 2011, p. 72).  

A intensificação da urbanização em Belo Horizonte e Contagem propiciava a 

ocorrência de ocupações desordenadas, geralmente ao longo do ribeirão Arrudas, em 

prejuízo do meio ambiente e em afronta à dignidade humana, já que normalmente 

ocorriam através de moradias precárias e sem infraestrutura de saneamento básico. 

 

6.2 ProgramaDrenurbs – Precursor do empreendimento Requalificação Urbana e 

Ambiental do Ribeirão Arrudas 

 

A expansão urbana de Belo Horizonte e Contagem, acompanhada do aumento 

do número de inundações, ocupações irregulares e da poluição às margens do ribeirão 

Arrudas, em área de preservação permanente ciliar, e o fracasso das políticas públicas 

até então adotadas para a implementação de uma cidade sustentável, exigiu um 

planejamento urbano mais eficaz na tutela da dignidade humana e do meio ambiente. 

Em 2001, Belo Horizonte instituiu sua política municipal de saneamento, com 

diretrizes relativas ao manejo dos resíduos sólidos, abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e drenagem. Foi elaborado o plano diretor de drenagem de Belo Horizonte, que 

resultou no programa Drenurbs – Programa de Recuperação Ambiental de Belo 

Horizonte. Já o município de Contagem não possuía uma política de investimentos em 
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saneamento e um plano diretor tão abrangentes como o de Belo Horizonte 

(FILGUEIRAS; SOUKI, 2015, p. 450-451). 

O Plano Diretor de Drenagem de Belo Horizonte possui uma concepção 

inovadora com relação aos recursos hídricos no meio urbano. Procura-se reintegrar os 

cursos d’água à paisagem urbana, afastando a canalização como única solução para as 

inundações (COSTA; BONTEMPOR; KNAUER, 2008, p. 6). Esse programa, 

reconhecendo sua importância para o meio ambiente, privilegia a manutenção desses 

cursos de água em seu leito natural. 

Durante várias décadas, a construção de canais de concreto foi apresentada 

como a solução técnica para tratar da insalubridade e de outras formas de degradação 

dos cursos d’água, transformados em meios receptores de esgoto e lixo, como 

decorrência do processo de urbanização. Há uma percepção da própria população de 

que, com a canalização e ocultamento do curso d’água, os problemas sanitários e de 

saúde serão resolvidos. Alternativas mais ecológicas que mantenham o leito natural 

requerem ações permanentes de manutenção por parte do poder público e pressupõe a 

educação ambiental, traduzida em ações e desenvolvimento de novas posturas por parte 

da população (COSTA; BONTEMPO; KNAUER, 2008, p. 7-8). 

O programa Drenurbs está alinhado com essa mudança de concepção do 

saneamento ambiental, que deve englobar não apenas o abastecimento de água e a 

coleta, tratamento e disposição de esgotos, mas também o manejo integrado das águas 

pluviais urbanas, coleta, disposição e tratamento de resíduos sólidos, além do controle 

de vetores. Esse programa tem por objetivo melhorar a qualidade de vida dos moradores 

da cidade, por meio da recuperação e preservação dos cursos d’água do município em 

leito natural (COSTA; BONTEMPO; KNUTER, 2008, p. 5). 

O programa Drenurbs avaliará a pertinência da reinserção e manutenção de 

córregos revitalizados na vida cotidiana da cidade, contribuindo para o equilibro 

ecológico urbano (SILVA, 2013, p. 106). 

 

Entre as intervenções definidas para as sub-bacias/bacias destacam-se a 
interceptação de esgotos, o tratamento e a recuperação das margens dos 
córregos, a implantação de reservatórios para controle de inundações, a 
ampliação dos sistemas de limpeza urbana, conservação de nascentes, a 
recomposição da vegetação, a desapropriação e relocalização de famílias em 
situação de risco ou com interferência direta com a obra e a implantação de 
planos locais de educação ambiental e de mobilização social. Como parte das 
intervenções sanitárias e urbanísticas, estão sendo criados parques lineares 
e/ou áreas verdes para o lazer da população local (COSTA; BONTEMPO; 
KNAUER, 2008, p. 7). 
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Para a efetivação da recuperação ambiental, constata-se a necessidade de 

intervenções de Estado para a realização de obras para a implantação de um sistema de 

saneamento básico apropriado, para a promoção da recuperação ambiental das áreas de 

preservação permanente e para a realização de desapropriações que promovam as 

remoções de famílias que ocupam essas áreas inadequadas ao assentamento humano sob 

o ponto de vista ambiental e social. O poder público poderá ainda criar às margens dos 

rios e córregos espaços ambientais especialmente protegidos e que promovam o bem-

estar da coletividade, como parques lineares e outras áreas verdes.  

  

6.3 Do Empreendimento de Requalificação Urbana e Ambiental do Ribeirão 

Arrudas 

 

6.3.1 Considerações Preliminares 

 

  O crescente processo de urbanização em Belo Horizonte e Contagem, 

cidades estas diretamente atingidas pelo projeto de Requalificação Urbana e Ambiental 

do Ribeirão Arrudas, implicou em grave degradação ambiental das áreas de preservação 

permanente do ribeirão Arrudas no trecho atingido pelo empreendimento. Além disso, a 

população ribeirinha vivia em condições degradantes e, não raro, em áreas de risco, 

sujeitas a inundações ou deslizamentos de terra. Diante desse cenário e influenciado 

pela inovadora concepção do Programa Drenurbs, foi realizado o empreendimento 

conhecido como Requalificação Urbana e Ambiental do Ribeirão Arrudas ou PAC 

(Plano de Aceleração do Crescimento) Arrudas. 

 

6.3.2 A percepção inicial da população ribeirinha sobre o Empreendimento 

 

 

A área de intervenção do projeto era ocupada por famílias de baixa renda, nas 

vilas Dom Bosco e São Paulo. A população da Vila São Paulo, atingida pelo Projeto de 

Requalificação Urbana e Ambiental do Arrudas, possuía renda per capita inferior à 

média do Município de Contagem. Além disso, nessa área haviam sérias deficiências na 

infraestrutura e saneamento básico, precárias condições de higiene, salubridade e 

habitabilidade das construções, em especial naquelas instaladas nas margens do ribeirão. 
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Seus moradores estavam constantemente sujeitos a ocorrência de inundações ou 

desmoronamentos (PADUA; AGUIAR; PIMENTA, 2009, p. 6). 

Considerando toda a extensão da obra (atingindo a Vila São Paulo e a Vila 

Dom Bosco), o projeto de Requalificação Urbana e Ambiental do Ribeirão Arrudas 

previu a remoção e reassentamento de cerca de 893 famílias. Destas, 608 seriam 

reassentadas em 38 blocos de apartamentos. As outras 285 famílias seriam reassentadas 

pelo Programa de Reassentamento Monitorado (Programa REMO) da Prefeitura de 

Contagem, que consiste na indenização monitorada. As áreas propostas para esses 

reassentamentos estão localizadas ao longo do próprio trecho de intervenção, ou seja, 

em local próximo de onde as famílias já residem, o que minimiza os impactos negativos 

que venham a ser ocasionados (PADUA; AGUIAR; PIMENTA, 2009, p. 7). 

No início do ano de 2008, foi realizada a identificação dos moradores que 

seriam desapropriados e indenizados para a realização do projeto. Foram feitas selagens 

das moradias para contabilizá-las e, em seguida, seus cadastros físicos para posterior 

indenização, além dos cadastros socioeconômicos. Tais cadastros permitiram definir as 

características das famílias como: composição familiar, renda e condições atuais de 

moradia, a quantidade de pessoas que vivem de aluguel, de favor ou outras condições 

(PADUA; AGUIAR; PIMENTA, 2009, p. 8). 

Pádua, Aguiar e Pimenta (2009, p. 9), com o fim de conhecer a percepção que 

os moradores atingidos pelo projeto tinham dele, realizaram, no dia 11 de maio de 2008, 

entrevistas com 50 moradores da região, que seriam diretamente afetados pelas obras e 

teriam que deixar o local onde viviam. Mesmo com as diferenças de sexo, escolaridade 

e moradia, constatou-se que, no geral, as respostas muito se assemelhavam. 

O grau de escolaridade das pessoas entrevistadas variava. Em sua maioria, 

tratava-se de pessoas com ensino fundamental incompleto e apenas um morador 

cursando o ensino superior. 22% dos moradores moravam no bairro há mais de 40 anos. 

19 pessoas, principalmente entre os moradores mais antigos, responderam que há fortes 

laços com os vizinhos e que possuem uma relação muito boa com eles. Conforme expõe 

uma das moradoras entrevistada, os vizinhos são quase uma família, sempre ajudando 

uns aos outros. Além disso, foram destacados pontos positivos do local atingido pelo 

empreendimento, como lazer no campo de futebol, tranquilidade do bairro e facilidade 

de locomoção devido à proximidade do ponto de ônibus (PADUA; AGUIAR; 

PIMENTA, 2009, p. 10). Devido principalmente aos laços de amizade com vizinhos, 
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percebe-se uma certa resistência de alguns dos moradores em se mudarem para outro 

local, mesmo diante das precárias condições de habitação.  

Nada obstante, quando questionados sobre o rio Arrudas, as respostas foram 

todas praticamente iguais, com referências à poluição, sujeira, mau cheiro, ratos, 

doenças e enchentes. Interessante observar que apenas 5 desses moradores 

manifestaram que tinham consciência de que a poluição do rio está também relacionada 

aos moradores que jogam seus lixos nele. 28 pessoas informaram não ter observado 

mudanças no rio ao longo do tempo, 22 pessoas perceberam mudanças, mas nenhuma 

melhoria, sendo que dessas, 15, que possuem tempo de moradia entre 30 e 50 anos, 

informam mudanças quanto ao aumento da quantidade de enchentes, aumento da 

poluição, de animais e do mau cheiro na época da seca. Alguns moradores inclusive 

relataram que, há cerca de 40 anos, podia-se inclusive pescar e nadar no rio. Houve 

morador com a percepção de que, com o passar do tempo e com a quantidade de ruas 

asfaltadas, aumentou-se o número de enchentes. Existiram ainda relatos de perdas 

materiais em razão dessas inundações (PADUA; AGUIAR; PIMENTA, 2009, p. 10). 

 Ainda de acordo com essa pesquisa, mesmo possuindo apenas uma noção 

superficial do que seria feito nas obras, a maioria dos moradores já sabia que seria 

necessário sair do local, já que foram feitas as selagens dos imóveis. Apurou-se grande 

preocupação dos moradores quanto ao fato de não saberem ao certo para onde iriam. 

Questionados sobre a obra, 2 (duas) pessoas informaram que a situação vai piorar pelo 

fato de ser necessário um maior deslocamento de pessoas, 1 (uma) pessoa informou não 

saber se vai melhorar ou piorar, mas a grande maioria, 44 (quarenta e quatro) pessoas, 

informou “[...] que com as obras irão ocorrer melhorias tanto no que diz respeito ao 

meio ambiente pois irá acabar com a poluição do rio e com as enchentes e melhorias 

no que diz respeito ao trânsito, onde informam que irá melhorar o tráfego na 

região”(PADUA; AGUIAR; PIMENTA, 2009, p. 12). Na última pergunta realizada, 

apurou-se que: 

 

[…] grande parte dos entrevistados (22 pessoas) acreditam que para o 
novo local onde irão morar será melhor, a situação irá melhorar, 
enquanto que 9 pessoas acreditam que mudando desse local a sua 
vida irá piorar. Apenas 4 pessoas informaram não querer mudar do 
bairro, mesmo informando nas outras perguntas que o rio encontra-se 
muito poluído e que a obra trará benefícios, porém essas mesmas 
pessoas informaram ser a amizade e união com os vizinhos como um 
ponto que se destaca no bairro e, com isso, possuem uma certa 
resistência quanto à essa saída devido ter que distanciar desses 
vizinhos. 



120 

 

Das pessoas que entendem que a vida vai piorar no novo local, 3 
delas se referiam ao fato de ter que morar em apartamentos onde não 
conhecem os outros moradores (PADUA; AGUIAR; PIMENTA, 
2009, p. 12-13). 

 

Outros 15 moradores não sabiam para onde iriam, já que seriam indenizados. 

Alguns desses moradores expõem suas opiniões quanto à perspectiva por sua remoção 

pela implantação do projeto: “vai melhorar muito a minha vida, pois em um 

apartamento não tem tantas coisas ruins como baratas, ratos, enchentes”,“vai ser muito 

bom sair daqui, ficar longe do rio vai ser ótimo, pois posso dormir despreocupada com 

as enchentes” (PADUA; AGUIAR; PIMENTA, 2009, p. 14). A maioria da população 

possui praticamente a mesma visão quando questionado sobre os problemas 

relacionados ao rio Arrudas, todos informando ser o mesmo poluído e com mau cheiro 

(PADUA; AGUIAR; PIMENTA, 2009, p. 2). Constatou-se, assim, que a poluição no 

ribeirão Arrudas e em suas margens e a frequente ocorrência de inundações eram as 

principais preocupações dos moradores e que, por isso, grande parte deles deseja ser 

reassentada em outro local. 

 

6.3.3 As precárias condições de vida da população ribeirinha e a degradação 

ambiental da área de preservação permanente no trecho objeto do Empreendimento 

 

As margens do ribeirão Arrudas é área de preservação permanente protegida 

por lei devido a sua importante função ecológica. Apesar disso, vivia, no trecho 

atingindo pelas obras do empreendimento, uma grande quantidade de pessoas em 

assentamentos humanos em condições degradantes e em área de risco e sujeita a 

inundações e desmoronamentos. A infraestrutura de saneamento básico era precária, o 

lixo e esgoto eram jogados diretamente no rio ou deixados em suas margens. 
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Figura 3: Vista da ocupação irregular nas margens do ribeirão Arrudas com lançamento de esgoto de 
forma clandestina (Foto: 16/10/2008). 

 
Fonte: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 2009, 

p. 12 

 

 

As habitações ribeirinhas apresentam baixo padrão construtivo. Na maioria 
dos casos são desprovidas de conforto, sem reboco, sem ventilação e 
iluminação adequadas, às vezes sem instalação sanitária e sem canalização 
interna para abastecimento de água. Além disso, há o risco de inundações e 
desmoronamentos e a falta de infraestrutura de saneamento básico e em 
grande parte das áreas ocupadas não há regularização fundiária (LUME 
ESTRATÉGIA AMBIENTAL, 2007, p. 175-176).  

 

A ocupação irregular em área de preservação permanente, além de promover a 

poluição do rio, ainda contribuía com a degradação da cobertura vegetal. “[…] a área é 

caracterizada por representar um habitat muito degradado e fragmentado; com o rio 

poluído, a ausência quase total de mata ciliar, uma extensa ocupação desordenada e 

inadequada das margens por diversos usos e ocupações” (LUME ESTRATÉGIA 

AMBIENTAL, 2007, p. 162). Verifica-se, assim, uma ocupação desordenada e 

inapropriada em área de preservação permanente, com saneamento básico precário e 

contribuindo para a degradação ambiental. 
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No levantamento de campo, pode-se perceber que há vários pontos em que o 
lançamento de esgoto acontece diretamente no Ribeirão Arrudas, sem 
qualquer tipo de tratamento. Essa realidade também reflete na questão do 
lixo, sendo por inúmeras vezes lançados na calha do Arrudas (LUME 
ESTRATÉGIA AMBIENTAL, 2007 p. 83). 

 

No local, existiam apenas alguns poucos extratos arbóreos, compostos de 

espécies nativas e exóticas, em sua maioria frutífera (LUME ESTRATÉGIA 

AMBIENTAL, 2007, p. 155). Com relação à fauna encontrada no local, antes da 

implementação do empreendimento, foram identificadas apenas 4 espécies de 

mamíferos, sendo 3 (três) delas de ratos: Camundongo, rato de casa (Mus muscullus), 

Ratazana (Rattusnovergicus) e Rato-preto (Rattusrattus). Foi encontrada ainda uma 

espécie de macaco, o Mico-estrela (Callithrixpenicillata) (LUME ESTRATÉGIA 

AMBIENTAL, 2007, p. 165). 

 

Parte da Área Diretamente Afetada se localiza às margens do Ribeirão 
Arrudas, tendo início à Avenida Tereza Cristina, sendo projetada com 
extensão de cerca de 2,7 Kms, passando pelo Bairro Vila São Paulo e 
terminando no Bairro Cidade Industrial. Este ambiente encontra-se 
entremeado por uma matriz urbanizada com várias casas construídas nas 
margens do ribeirão. O aspecto da cobertura vegetal da área é degradado, 
justificado pela presença de trilhas, lixos domésticos, resíduos de construção 
civil e esgoto sanitário. A presença de fezes (cavalo) e cercas também 
fornecem indicativos de impactos ambientais existentes. Situação esta que 
prejudica o processo de regeneração natural da comunidade vegetal, 
impedindo que a sucessão ecológica avance para estágios mais avançados. 
Além disso, também foi observada a presença de erosões em alguns trechos 
do ribeirão, provavelmente associados à ausência de cobertura vegetal nativa 
(LUME ESTRATÉGIA AMBIENTAL, 2007, p. 153-154). 

 

Diante da precariedade da infraestrutura de saneamento básico no local, era 

bastante comum o lançamento de resíduos sólidos eefluentes líquidos diretamente no 

corpo d’água. Existia um interceptor de esgoto apenas na margem direita que, no 

entanto, funcionava com deficiência, “o que acaba por resultar em uma carga expressiva 

de esgotos na calha do Arrudas” (LUME ESTRATÉGIA AMBIENTAL, 2007 p. 84). 

Além disso, observou-se que em certos trechos, principalmente nas vias de difícil 

acesso, não existe coleta de lixo ou ela é feita em carrinhos de mão, o que contribuiu 

para o acúmulo de lixo não apenas nas margens do Arrudas, mas até mesmo nas 

calçadas(LUME ESTRATÉGIA AMBIENTAL, 2007, p. 84). 

Encontrava-se, assim, muito lixo nas encostas do ribeirão e haviam, ainda, 

muitas áreas tomadas pela vegetação invasora, contribuindo para a proliferação de 

vetores (LUME ESTRATÉGIA AMBIENTAL, 2007, p. 88). 
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No levantamento de campo, percebeu-se que há vários pontos em que o 
lançamento de esgoto acontece diretamente no Arrudas, sem qualquer tipo de 
tratamento. Essa realidade também reflete na questão do lixo, sendo inúmeras 
vezes lançados na calha do Arrudas (LUME ESTRATÉGIA AMBIENTAL, 
2007, p. 83).  
 

  

 

Figura 4: Vista de lançamento de lixo e esgoto de forma clandestina no ribeirão Arrudas (Foto: 27/03/2009) 

Fonte: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 

2009, p. 8 

 

As ocupações humanas ao longo das áreas de intervenção de projeto ocorrem 

com elevada densidade, sendo grande parte delas de forma irregular, notadamente ao 

longo das margens do ribeirão nas Vilas Dom Bosco, São Paulo e Tereza Cristina 

(LUME ESTRATÉGIA AMBIENTAL, 2007 p. 11). Essas vilas são caracterizadas pela 

espontaneidade do arruamento e precariedade das construções, além de estarem 

localizadas em áreas impróprias (LUME ESTRATÉGIA AMBIENTAL, 2007 p. 64). 

Na área de influência direta, o único lazer era um campo de futebol improvisado 

(LUME ESTRATÉGIA AMBIENTAL, 2007, p. 67).  

 

As condições ambientais da área em estudo se caracterizam por uma 
degradação crescente das margens do Ribeirão Arrudas em função da 
urbanização desordenada, que ocupa as Áreas de Preservação Permanente. 
Além disso, o lançamento de efluentes líquidos domésticos diretamente no 
corpo d’água, sem quaisquer tratamentos, além de grande volume de lixo e 
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entulho disposto nas margens contribui, diretamente, para a baixa qualidade 
das águas e de toda a situação ambiental do Ribeirão (LUME, 2007, p. 84). 

 

O acumulo de lixo e entulho ao longo do Arrudas, a inexistência de uma 

infraestrutura adequada de saneamento básico e as precárias edificações demonstram os 

sérios problemas constatados no local do empreendimento, comprometendo de forma 

grave a qualidade de vida das famílias que lá residem e o equilíbrio ambiental. 

 

6.3.4 Das obras necessárias à implementação do Empreendimento 

 

 Diante desse grave quadro de degradação ambiental e social é que foi 

concebido o Projeto de Requalificação Urbana e Ambiental do Arrudas. Em razão da 

poluição do rio, relacionado ao lançamento de esgoto e lixo em seu leito, “apresenta 

realmente a necessidade de se ocorrer essa intervenção no local com o intuito de 

requalificá-lo.” (PÁDUA; AGUIAR; PIMENTA, 2009, p. 11).  

O Empreendimento de Requalificação Ambiental do Ribeirão Arrudas teve o 

custo estimado em 258 milhões de reais, valor este compartilhado entre a União, o 

Estado e os Municípios de Contagem e de Belo Horizonte (FILGUEIRAS; SOUKI, 

2015, p. 454). Ele ainda adotou a concepção inovadora do Drenurbs (LUME 

ESTRATÉGIA AMBIENAL, 2007, p. 8), ou seja, ao invés da utilização de 

canalizações, procurou-se preservar em leito natural o trecho do ribeirão Arrudas objeto 

da intervenção (exceto uma pequena extensão a montante e a jusante para haver o 

encaixe das pistas de rolamento), além de desocupar a área de preservação permanente e 

nela implantar um Parque Linear, que possui ao longo do Ribeirão uma área aproximada 

de 155 mil metros quadrados(LUME ESTRATÉGIA AMBIENAL, 2007, p. 183). 

Dessa forma, o Projeto de Requalificação Urbana e Ambiental previu a 

realização de obras no fundo de vale do ribeirão Arrudas, em área caracterizada pela 

pobreza e insalubridade e onde, ainda, ocorriam frequentes inundações (FILGUEIRAS; 

SOUKI, 2015, p. 458).  

Diante da existência de uma área com grande número de edificações precárias 

ocupando a área de preservação permanente ciliar, constatou-se a necessidade de 

realização de desapropriações, a fim de promover a recuperação ambiental de forma 

efetiva, com a remoção dos moradores e seu reassentamento em outro local, além de 

evitar as frequentes inundações e, ainda, promover obras de infraestrutura de 
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saneamento básico e revegetação das margens do Arrudas, com a criação de um parque 

linear. 

O projeto possuiu vários enfoques em consonância como o programa Drenurbs: 

visou melhorar a segurança das populações ribeirinhas com a prevenção contra 

inundações, visou a construção de apartamentos em locais próximos com a desocupação 

dos moradores dessas áreas às margens do ribeirão, visou melhorar as condições de 

saúde dessa população com sua remoção de áreas de especial proteção ambiental 

degradadas, visou a recuperação ambiental dessas áreas, com destaque para as áreas de 

preservação permanente, além da criação de um parque linear, visou, ainda, a criação de 

uma infraestrutura de saneamento básico, a criação de um sistema viário adequado e, 

ainda, evitar a ocorrência de inundações. O Empreendimento de Requalificação Urbana 

e Ambiental do Arrudas possibilitou a atuação conjunta dos entes federados a nível 

federal, estadual e municipal, como ainda se pautou por uma visão ampla, com atuação 

em diversos aspectos de interesse público (FILGUEIRAS; SOUKI, 2015, p. 454). 

Dessa forma, pode-se destacar como metas desse projeto a eliminação das 

áreas de risco no fundo de vale do ribeirão Arrudas, sua recuperação ambiental e 

implantação de um parque linear, além da promoção de moradia em condomínio de 

apartamentos a serem construídos em locais com infraestrutura de saneamento básico 

adequada e, ainda, melhorias na articulação viária.  

As obras do referido projeto tiveram início em março de 2008 (FILGUEIRAS; 

SOUKI, 2015, p. 454). Os três níveis de governo (União, Estado de Minas, Municípios 

de Belo Horizonte e de Contagem) se associaram, tendo sido criado um comitê para 

acompanhar o processo licitatório, o qual foi anunciado como sendo a primeira 

experiência em gestão compartilhada de uma obra metropolitana (FILGUEIRAS; 

SOUKI, 2015, p. 455).   

Ainda segundo Filgueiras e Souki (2015, p. 455), o planejamento e a execução 

do empreendimento foram divididos em três etapas: 1. obras de edificação e de 

infraestrutura; 2. obras de arte especiais (viadutos, pontes, trincheiras). 3. obras de 

serviços e equipamentos públicos (escola, unidade de saúde, centro comunitário, parque 

linear). 

Para a efetivação do empreendimento, foram identificados e avaliados os 

impactos positivos e negativos. Entre os impactos negativos estão os transtornos 

decorrentes da remoção compulsória das famílias com o rompimento de laços de 

vizinhança, o aumento de resíduos sólidos na fase de execução do empreendimento 
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devido à realização das demolições das edificações e da implantação da infraestrutura 

com a geração de entulhos, em alguns pontos foi necessária a retirada de árvores e 

arbustos (embora tenham sido previstas medidas de recomposição da vegetação e 

implantação do parque linear). Por outro lado, foram identificados como impactos 

positivos a melhoria nos níveis de emprego e renda quando da implementação do 

empreendimento, decorrente do surgimento de postos de trabalho, e melhoria das 

condições de habitação da população removida do fundo de vale (LUME 

ESTRATÉGIA AMBIENTAL, 2007, p. 174-178). 

Na fase de operação e ocupação do empreendimento, apurou-se ainda impactos 

positivos como a eliminação das áreas de risco e melhoria do padrão de urbanização, 

melhoria das condições de segurança pública, na medida em que houve a eliminação das 

áreas de urbanização precária, onde o sistema viário irregular e não veicular dificulta 

ações de policiamento, aumento da oferta de áreas de convivência social e de lazer, que 

decorre da desocupação da área de várzea comprometida com o regime hidrológico do 

rio e sujeita a inundações periódicas para implantação de um parque linear, para 

convívio e lazer da população. Além disso, impacta positivamente a despoluição do 

ribeirão com a melhoria da qualidade das águas, mediante a instalação de interceptores, 

com a ligação deles às redes coletoras, o aumento da eficiência na limpeza e coleta do 

lixo na região, bem como a transferência dos residentes para moradias adequadas em 

termos de higiene e conforto, além da redução de sedimentos no leito dos córregos e 

estabilização das calhas de drenagens, a partir da estabilização das encostas das margens 

do ribeirão. Tudo isso contribuirá com a melhoria das condições de saúde da população 

que ocupava as margens do ribeirão Arrudas, reduzindo os índices de morbidade e de 

morbidade infantil, na medida em que reduzirão vetores de doenças devido as ações de 

saneamento (LUME ESTRATÉGIA AMBIENTAL, 2007, p. 174-178). 

Ainda segundo a Lume Estratégia Ambiental (2007, p. 179-185), diante da 

constatação dos impactos positivos e negativos, foram desenvolvidos no 

empreendimento alguns programas. São eles: 1) Programa de Gestão Ambiental para 

acompanhar os procedimentos operacionais, procurando mitigar impactos, como 

aspergir água em solos expostos a fim de controlar a geração de poeiras e coibir o 

depósito aleatório de dejetos e lixo, evitando a contaminação do solo e água; 2) 

Programa de Educação Ambiental, visando conscientizar a comunidade da importância 

e manutenção do meio em que vivem; 3) Programa de Comunicação Social, visando 

implantar canais oficiais de comunicação com diversos grupos de interesse, 
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estabelecendo um processo informativo e interativo; 4) Programa de Reassentamento 

das Famílias Atingidas, para garantir o processo de remoção e transferência das famílias 

de forma tranquila; 5) Programa de Recomposição Vegetal e Implantação do Parque 

Linear, visando a recomposição do ambiente natural outrora existente nos trechos 

envoltórios do ribeirão Arrudas e nas áreas destinadas a passeios, e mesmo nas áreas 

adjacentes do empreendimento, a partir do plantio de espécies nativas herbáceas, 

arbóreas e arbustivas. Espera-se com a implantação desse programa o aumento das áreas 

verdes disponibilizadas para a população e fauna, a criação de áreas de convívio e lazer, 

o enriquecimento florístico da região, e a diminuição de sedimentos a serem depositados 

no ribeirão. 6) Programa de Coleta Seletiva, de forma a implantar/adequar o sistema 

municipal de limpeza urbana existente, ampliando seu raio de ação e, por conseguinte, 

reduzindo o impacto do volume de lixo a ser encaminhado ao aterro sanitário; 7) 

Programa de Gerenciamento de resíduos da Construção Civil, visando reduzir o volume 

de material a ser disposto no aterro, encaminhando parte do material para a reciclagem. 

Concluiu-se, assim, pela grande dominância dos impactos positivos, em 

especial na fase de operação dos empreendimentos, principalmente relacionados à nova 

estrutura de uso e ocupação dos solos e melhorias para a população ribeirinha (LUME 

ESTRATÉGIA AMBIENTAL, 2007, p. 186). 

Para a minimização dos problemas de inundação, verificou-se a necessidade de 

amortecimento das vazões, além da implantação de bacia de detenção de cheias. 

Concluiu-se que, face à magnitude das vazões de enchentes, a minimização dos 

problemas causados pelas inundações passa pela ordenação do uso do solo e pela 

remoção dos moradores dessas áreas (LUME ESTRATÉGIA AMBIENTAL, 2007, p. 

27). A construção de bacias de detenção, apesar de contribuir para a redução das 

inundações, não resolvem, sozinhas, as inundações ocorridas no local (LUME 

ESTRATÉGIA AMBIENTAL, 2007, p. 146). 

Para dar vazão ao escoamento das águas das chuvas, contribuindo para evitar 

as inundações, foram executadas redes de drenagem com tubulações, além de um canal. 

O Empreendimento de Requalificação Urbana e Ambiental do Arrudas previu 

também a instalação de uma infraestrutura adequada de saneamento básico, com a 

coleta de esgoto e seu transporte, por meio de interceptores, com destino à Estação de 

Tratamento de Esgoto Arrudas (ETE Arrudas). Ao longo de seu caminho, o interceptor 

receberia contribuições provenientes das redes existentes na área de projeto (LUME 

ESTRATÉGIA AMBIENTAL, 2007, p. 16). 
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O interceptor proposto terá como objetivo principal completar os 
interceptores existentes, na margem esquerda do ribeirão, em trechos a 
montante e a jusante da área do projeto. Além disso, ocorrerá a interligação 
ao interceptor existente na margem direita, saneando a área como um todo 
(LUME ESTRATÉGIA AMBIENTAL, 2007, p. 15-16).  

 

 
 

Figura 5: Vista das obras de implantação do interceptor de esgoto ao longo do ribeirão Arrudas. 

Fonte: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 2014, p. 6 

 

Assim, após a execução do Projeto de Requalificação Ambiental do Arrudas, 

foram instalados interceptores de esgoto nas margens do Arrudas. Em alguns trechos, o 

escoamento do esgoto ocorre por túneis de grande profundidade chamados de “túneis-

bala”, em outros foi instalado o interceptor de esgoto tipo rede tubular 

(DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 

2014, p. 6).  

Foram construídas as novas unidades habitacionais e instalado o esgotamento 

sanitário para atendimento a esses núcleos habitacionais edificados. Muros de arame e 

pedras (gabiões) foram construídos para a proteção das margens do Arrudas. Foram 

construídas ainda mais de 6 mil metros de rede de drenagem pluvial, redes de 

abastecimento de água. Pavimentaram-se 2.700 metros de extensão da Avenida Tereza 

Cristina e foram construídos viadutos e pontes. Ao longo do Arrudas, foi implantado um 

Parque Linear Ecológico, com área total aproximado de 155.000m², com espaços de 

lazer, jardins e áreas verdes, campos, quadras, pistas de caminhada e praças 

(DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 

2014, p. 1-17). 
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Foram construídos pelo referido projeto de Requalificação Urbana e Ambiental 

do Ribeirão Arrudas 672 apartamentos de 2 e 3 quartos em cinco núcleos habitacionais 

para reassentamento de famílias, que ocupam os locais sujeitos a inundações ou em área 

de risco do projeto (FILGUEIRAS; SOUKI, 2015, p. 457).As famílias que viviam 

durante décadas em condições de verdadeira espoliação urbana passam a residir em 

moradias próprias, sem o constante risco das inundações e desabamentos. 

Dessa forma, foram realizadas obras de pavimentação, drenagem, galerias, 

esgoto sanitário, contenções, água, pontes, viadutos, parque linear, núcleos 

habitacionais, entre outras. 

 

6.4 A desapropriação como instrumento da promoção da cidade sustentável no 

empreendimento de Requalificação Urbana e Ambiental do Ribeirão Arrudas 

 

6.4.1 Das Desapropriações na Área de Intervenção do Projeto de Requalificação 

Urbana e Ambiental do Arrudas 

 

Em 15 de setembro de 2008, foi expedido, pelo Estado de Minas, o Decreto 

expropriatório sem número para a desapropriação por utilidade pública dos imóveis e 

benfeitorias, localizados na área especificada, necessários à requalificação urbana e 

ambiental do ribeirão Arrudas, no Município de Contagem. Esse decreto foi revogado, 

ressalvado os atos jurídicos perfeitos, pelo Decreto estadual NE 558, de 27 de agosto de 

2012, que declarou de utilidade pública, para desapropriação de pleno domínio, imóveis 

e respectivas benfeitorias necessários à requalificação urbana e ambiental do ribeirão 

Arrudas, nos Municípios de Belo Horizonte e Contagem. Dispõe tal decreto: 

 

Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para desapropriação de pleno 
domínio, mediante acordo ou judicialmente, os imóveis localizados nos 
Municípios de Belo Horizonte e Contagem, conforme descrições perimétricas 
e área constante no Anexo. 
§ 1º A declaração de utilidade pública de que trata o caput estende-se às 
benfeitorias porventura existentes no interior dos imóveis a serem 
desapropriados.  
§ 2º Ficam excluídos da declaração de utilidade pública de que trata o caput 
deste artigo os imóveis do Poder Público, bem como os já destinados ao uso 
comum, que porventura integrem as áreas indicadas e descritas.  
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Em ambos os decretos (art. 3º do Decreto S/N de 2008, e art. 2o do Decreto 

558/2012), são elencadas as obras de infraestrutura e recuperação ambiental a serem 

efetivadas pela desapropriação. É exposto: 

 

Os imóveis indicados neste Decreto, terrenos e respectivas benfeitorias, são 
necessários às seguintes obras de infraestrutura e de recuperação ambiental a 
serem implantadas:  
I – tratamento de fundo do vale de trecho do Ribeirão Arrudas; 
II – obras de infraestrutura urbana, compreendendo macro-drenagem, 
drenagem e implantação de avenida sanitária e reestruturação do sistema 
viário, incluindo pavimentação; 
III – construção de edifícios residenciais em áreas expropriadas, para 
reassentamento de ocupantes de áreas de risco;  
IV – construção de obras de arte especiais para reestruturação do sistema 
viário;  
V – implantação do Parque Ecológico Alto Arrudas e de obras de 
recuperação ambiental; 
VI – adequação e reestruturação do sistema viário local e das redes de 
serviços públicos de água, esgoto, energia elétrica e telefonia. 

 

As desapropriações, que viabilizaram a remoção das famílias atingidas, foram 

indispensáveis para a efetivação do empreendimento. Essa desapropriação foi, a um só 

tempo, uma desapropriação urbanística e ambiental.  

Essa desapropriação em áreas de preservação permanente ciliar ocupada tem 

fundamento não apenas no art. 5º, ‘i’, do Decreto-lei 3.365/1941 que prevê entre os 

casos de utilidade pública para a realização da desapropriação a abertura e 

melhoramentos das vias. Ela também tem fundamento no art. 5º, ‘k’, que prevê a 

realização de desapropriações por utilidade pública em locais particularmente dotados 

pela natureza e, ainda, no art. 2º, ‘VII’, da Lei 4.132/1962, que prevê a desapropriação 

por interesse social para a proteção do solo e preservação dos cursos e mananciais de 

água. Conforme expõe Prieto (2006, p. 5), a gestão urbana pelo poder público deve 

envolver ações urbanas e ambientais unificadas.  

Seguindo a concepção inovadora prevista no Programa de Recuperação 

Ambiental de Belo Horizonte – Drenurbs, o empreendimento de Recuperação Urbana e 

Ambiental do Arrudas, em vez de promover a canalização desse ribeirão, procurou 

revitalizá-lo e manter seu leito natural, pelo menos no trecho de 2,7km desse 

empreendimento. Além disso, ainda seguindo o programa Drenurbs, promoveu a 

desapropriação e recolocação de famílias em situação de risco e construiu um parque 

linear. 
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Assim, esse empreendimento visou a recuperação e preservação do curso de 

água em seu leito natural. Para tanto, foi necessária a existência de uma área de 

preservação permanente que efetivamente protegesse o Arrudas no trecho objeto do 

empreendimento. Sem a área de preservação permanente conservada, os cursos de água 

perdem sua relevância ambiental e tendem a ficar escondidos da paisagem urbana sob 

avenidas e bulevares. Tais áreas cumprem a importantíssima função ambiental, entre 

outras, de proteção dos recursos hídricos. 

Pouca efetividade teria a manutenção do Arrudas em seu leito natural sem a 

promoção da recuperação da área de preservação permanente, local onde justamente 

estavam situadas uma grande quantidade de moradias em área favelizada, sem 

infraestrutura de saneamento básico, com as pessoas vivendo em condições degradantes 

e, ainda, em situação perniciosa ao meio ambiente, em especial devido ao lixo e ao 

esgoto lançados no ribeirão ou em suas margens. 

  Além disso, essas pessoas encontravam-se em locais perigosos, sujeitos 

a inundações e deslizamento de terra, que ocorriam com bastante frequência.  

 

Considerando o princípio de se preservar as margens do Ribeirão Arrudas e 
de proteger a população que habita as áreas de risco coincidentes com a zona 
de inundação, prevê ainda a desapropriação e/ou remoção de construções e de 
lotes próximos à calha do ribeirão, mesmo que não sejam atingidos pelo 
sistema viário do projeto. As áreas a serem desapropriadas correspondem a 
398 lotes, perfazendo 137.400 m². Já as benfeitorias nelas existentes 
perfazem cerca de 44.900m²(LUME ESTRATÉGIA AMBIENTAL, 2007, p. 
22). 

 

Vidal (2016), advogada da unidade executora local, agente executiva da 

Secretaria de Transportes e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais, esclarece:  

 

Para resolver os problemas das famílias que estavam em risco, ou seja, que 
moravam nas margens do Ribeirão Arrudas e que perdiam tudo em toda 
época de chuva e corriam risco de morte nestes períodos, a única solução é a 
remoção e o reassentamento. [...] Após a conclusão da obra não houve 
inundação no trecho do empreendimento. 

 

A remoção dos moradores das áreas atingidas pelo projeto, em especial 

daquelas cujas edificações estavam às margens do Arrudas, se mostrou necessária a fim 

de evitar os problemas causados por inundações e desmoronamentos.  

Não tendo sido aferida solução técnica para conter as inundações de forma a 

evitar a ofensa à integridade dos moradores ribeirinhos e constatados os extensos danos 
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ambientais decorrentes de ocupação em área de especial relevância ambiental e 

inapropriada à ocupação humana, a remoção dessas pessoas se fez necessária. Além 

disso, a presença das ocupações às margens do rio impede a realização das obras 

necessárias à implantação da infraestrutura de saneamento básico e à criação do parque 

linear. 

 

[...] no local foram realizadas diversas obras, como mudança do curso do Rio, 
ou melhor, retificação no percurso do Rio, obras de infraestrutura como 
interceptor de esgoto, contenções e drenagens. Fora a implantação do parque 
linear que limitou o curso do Ribeirão Arrudas para atender a área de 
preservação permanente e também para evitar que o leito do Rio seja 
novamente invadido por moradias (VIDAL, 2016). 

 

Nada obstante, o direito à moradia não pode ser simplesmente ignorado. Dessa 

forma, foi necessária a realização de desapropriações não apenas dos terrenos 

localizados nas áreas de preservação permanente às margens do ribeirão, mas 

igualmente das edificações, para que os moradores que exerciam posse sobre essas 

moradias pudessem, com o dinheiro recebido, adquirir novas moradias ou, se 

preferirem, serem reassentados em outro imóvel. A desapropriação se apresenta, assim, 

como uma solução para a realização de obras de infraestrutura de saneamento básico, 

para demolição das construções e para a criação de uma área verde linear nas margens 

dos rios, que estavam densamente ocupados. 

 No projeto de Requalificação Urbana e Ambiental do Arrudas, foi 

concedido, pois, pelo poder público expropriante, aos moradores uma alternativa de 

adquirirem a propriedade de um apartamento em um conjunto residencial. Embora 

modestos, tais apartamentos são construídos de forma a respeitar a dignidade humana, 

permitindo o acesso a serviços públicos como a coleta de lixo regular e a um sistema de 

esgoto e água adequados, além de se localizarem longe do mau cheiro do rio, dos ratos e 

insetos. Esses apartamentos foram construídos, ainda, em local próximo de onde antes 

as famílias reassentadas residiam, mas já fora da área de preservação permanente, o que 

favoreceu a adaptação ao novo local. 

 Embora tenha sido um empreendimento de enorme abrangência, 

atingindo diretamente a vida de milhares de famílias, a realização das desapropriações 

ocorreu, em sua maioria, de forma amigável. Conforme indicado em relatório do 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

(2014, p. 18), foram realizadas 1.111 desapropriações pelas edificações, das quais 
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97,57%, ou seja, 1.084 casos, dessas indenizações haviam ocorrido de forma amigável. 

Apenas o que se referia a 22 edificações (1,57%) ocorreram recusa do valor ou alguma 

pendência documental que impediu a desapropriação de forma amigável e em outros 5 

casos as selagens foram canceladas (0,45%). No que se refere à desapropriação dos 

terrenos, informa o referido relatório que, dos 445 imóveis, em 237, ou seja, 53,26 %, a 

desapropriação tinha ocorrido de forma amigável. Os demais ou estavam com 

pendências a serem resolvidas, ou tiveram os cadastros cancelados ou tiveram as ações 

judiciais ajuizadas. 

Apesar de ter sido necessário o ajuizamento de ações judiciais em razão de 

recusa ao valor oferecido ou em razão de pendências documentais, a maioria das 

pessoas, principalmente aquelas que ocupavam edificações irregulares, foram 

expropriadas de forma amigável. 

A desapropriação dessas áreas e moradias, com a remoção de mais de 1.000 

famílias, promoveu, assim, a um só tempo, benefícios ambientais, pela revitalização da 

área de preservação permanente, benefícios sociais, com a disponibilização de moradias 

dignas ou, se o expropriado assim optasse, pelo recebimento de dinheiro para sua 

aquisição, e, ainda, benefícios econômicos, já que implementou um importante sistema 

viário. Segundo Vidal (2016), praticamente todas as famílias que ocupavam os terrenos 

estavam às margens do ribeirão Arrudas e nas proximidades, sendo que 222 

desapropriações foram de terrenos localizados diretamente às margens do rio.  

A desocupação dessas áreas contribui, ainda, com a revegetação natural e, via 

de consequência, com a maior absorção das águas pluviais e com o menor escoamento 

delas para o rio. Ou seja, a menor impermeabilização do solo às margens do Arrudas 

contribui, também, para evitar tais inundações.  

A grande ocupação urbana às margens do Arrudas, no trecho do projeto, 

localizado no coração da conurbação urbana de Belo Horizonte e Contagem, contribuía 

para o lançamento de despejos de efluentes domésticos e industriais em seu leito, além 

do despejo de resíduos sólidos como lixo e entulho no entorno ou diretamente nas 

margens do curso d’água, causando forte degradação ambiental. A desapropriação se 

apresentou, pois, uma alternativa viável para a resolução ou, pelo menos, para a 

minoração desses problemas.  

 

Atualmente a área de preservação permanente ao logo dos 2,7km da Avenida 
Tereza Cristina que foi implantada foi toda revegetada. No trecho de 
execução da obra do empreendimento foi implantado um interceptor de 
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esgoto ao longo do Ribeirão Arrudas, que coleta e direciona o esgoto para 
estação de tratamento. Portanto, o esgoto das casas do entorno foi coletado e 
hoje não é mais despejado no Rio Arrudas. Porém, o rio ainda recebe esgoto 
de redes clandestinas que lançam o esgoto nas redes de drenagem pluvial, 
que chega ao Rio. Fora isso, o rio também recebe esgoto clandestino que é 
lançado à jusante da obra, ou seja, em áreas que não fizeram parte do 
empreendimento. Portanto, ainda existe mau cheiro às margens do rio 
(VIDAL, 2016). 

 

Embora ainda existam redes clandestinas de esgotos às margens do Arrudas, 

constatou-se uma substancial melhoria ambiental, com a revegetação ao longo dos 

2,7km do empreendimento, e a melhoria da infraestrutura de saneamento básico com o 

direcionamento, através dos interceptores, para a rede de tratamento de esgoto. 

Além disso, tais desapropriações também foram necessárias para implantação 

do sistema viário, da infraestrutura de saneamento básico, implantação do parque linear, 

assim como para a construção dos blocos de prédios (Residencial Novo Arrudas) para 

onde foi promovido o reassentamento de grande parte das pessoas removidas. 

 

Houve várias melhorias no trânsito local do empreendimento. Além da 
implantação da Avenida Tereza Cristina, que compreendeu o trecho entre o 
Viaduto do Barreiro, no bairro Jardim Industrial até a Avenida Presidente 
Castelo Branco, no bairro São Paulo, foram implantados mais 4 pontes, 2 
viadutos e outro terceiro em construção mista do Viaduto Ferroviário e 
Trincheira Sob o ramal da Ferrovia Centro Atlântica. O que permitiu uma 
melhoria enorme para entrada e saída da Vila São Paulo, que antes acontecia 
através de duas pontes estreitas, que eram inundadas em todos os períodos de 
chuva. Além disso, com a abertura da Avenida Tereza Cristina, criou-se uma 
nova via de integração da Região Metropolitana de Belo Horizonte, 
concluindo a ligação entre a via leste-oeste e desafogou avenidas como a Tito 
Fulgêncio e Amazonas (VIDAL, 2016). 

 

É certo, ainda, que a remoção das pessoas para área apropriada nas 

proximidades das áreas desocupadas, com infraestrutura sanitária adequada e em 

habitações dignas, contribui não apenas para a melhoria da qualidade de vida delas, 

como ainda favorece substancialmente para a despoluição do ribeirão pelo não 

lançamento de lixo e efluentes líquidos em suas margens ou nele diretamente, bem 

como contribui para a promoção de melhores condições para a recuperação da mata 

ciliar. 

Tem-se observado o grave problema social relacionado à falta de moradia, em 

especial nos grandes centros urbanos. Ainda assim não se deve admitir que tais 

moradias existam em condições precárias em afronta à dignidade humana e ao meio 

ambiente sadio. A remoção das pessoas para local mais apropriado, com infraestrutura 
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sanitária adequada, é uma solução que pode ser necessária, já que promove, ao mesmo 

tempo, o respeito à dignidade humana e o equilíbrio ambiental. 

É importante que se procure conciliar o direito à moradia digna e o respeito ao 

meio ambiente. Havendo interesse público na regularização fundiária e na promoção do 

equilíbrio ambiental, necessária se fez, no Empreendimento do Arrudas, a promoção de 

desapropriações dos terrenos e construções. 

A fim de se efetivar os pagamentos, foi realizada, em 2008, a identificação dos 

moradores que seriam desapropriados e indenizados para a realização do projeto. Foram 

feitas as selagens das moradias para contabilizá-las e, em seguida, seus cadastros físicos 

para posterior indenização, além dos cadastros socioeconômicos.  

 

As regras e critérios de distribuição dos apartamentos de dois e três quartos, 
entre as famílias de beneficiários do Projeto de Requalificação Urbana e 
Ambiental do Ribeirão Arrudas, foram construídos pelo Grupo de Referência 
– GR dos moradores das áreas diretamente envolvidas, com o apoio 
estratégico da equipe de trabalho social, responsável por implantar o Projeto 
de Trabalho Técnico Social – PTTS, cujas orientações são definidas pelo 
Caderno de Orientações do Trabalho Técnico Social – COTS, da Caixa 
Econômica Federal e Ministério das Cidades. 
O Grupo de Referência dos moradores das áreas diretamente envolvidas no 
Empreendimento era formado por representantes dos moradores, escolhidos 
pelos beneficiários em cada uma das reuniões setoriais, realizadas em todas 
as áreas de intervenção, com o objetivo de representar e defender os 
interesses dos moradores beneficiados pelo Empreendimento, sendo seus 
interlocutores junto à Unidade de Gerenciamento do Empreendimento – 
UGE, participando da fiscalização, monitoramento e acompanhamento das 
obras e de todas as etapas de implantação do Trabalho Técnico Social para 
promoção da remoção, reassentamento, organização e gestão condominial 
das unidades habitacionais que serão construídas (VIDAL, 2016). 

 

Esses cadastros permitiram definir as características das famílias como a 

composição familiar, a renda, as condições atuais de moradia e a quantidade de pessoas 

que vivem de aluguel, de favor ou outras condições (PADUA; AGUIAR, PIMENTA, 

2009, p. 7). 

 

De acordo com a cartilha entregue à população atingida pela obra, aos 
moradores que são proprietários de terrenos e que possuem registro de 
escritura do imóvel em cartório foram feitas avaliações da propriedade para 
se estabelecer o valor justo e real dos imóveis, para a realização das 
indenizações. Para aqueles que não possuem escritura registrada, mas que são 
donas de suas moradias será dado o direito a um apartamento de 2 ou 3 
dormitórios na área de reassentamento das famílias, que será localizada 
próxima da área de remoção (PADUA; AGUIAR, PIMENTA, 2009, p. 8) 
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A desapropriação ensejava o ressarcimento tanto dos proprietários pelos lotes 

às margens do rio, quanto dos possuidores (invasores, membros da família do 

proprietário do terreno ou pessoas que haviam adquirido a edificação por contrato de 

compra e venda). “Vários terrenos moravam os próprios proprietários e também outros 

membros da família. Geralmente em um mesmo terreno, eram construídas diversas 

casas para os membros da família. Muitos terrenos o beneficiário possuía apenas um 

contrato de compra e venda.”(VIDAL, 2016). Filgueiras e Souki (2015, p. 457) 

destacam que os proprietários de terrenos podem ter sido os únicos perdedores, já que o 

valor da indenização “não lhes permite adquirir outra propriedade nas proximidades, 

agora mais valorizados no mercado imobiliário”. 

Indenizavam-se os possuidores pelos direitos sobre as edificações lá existentes, 

os quais transferiram a posse de seus respectivos quinhões ao expropriante Estado de 

Minas Gerais. Sendo a edificação pertencente ao próprio proprietário, este também era 

indenizado por ela, além de receber indenização pelo terreno. 

 

Em caso de áreas onde os terrenos eram ocupados de forma irregular, áreas 
invadidas, ocorreu primeiro a remoção das famílias com o pagamento de 
indenização ou o reassentamento em apartamento. Somente após é que 
ocorreu a desapropriação dos terrenos. Já nos casos em que os proprietários 
dos terrenos eram também os donos das benfeitorias, o pagamento da 
indenização foi realizado em conjunto, um único processo de desapropriação 
para o terreno e suas edificações/benfeitorias(VIDAL, 2016). 

 

Dessa forma, os proprietários dos terrenos atingidos pelo empreendimento 

eram indenizados e seus terrenos passavam, através da desapropriação, ao domínio 

público. Já com relação às diversas famílias ocupantes dos imóveis, foi possível realizar 

uma opção quanto à forma de serem indenizadas. Podiam optar por receber outro 

imóvel no valor de até 15 mil reais no local que escolhessem, ou serem indenizadas e 

somente receber o dinheiro, ou, ainda, receber um apartamento em algum dos blocos 

construídos nas proximidades, chamado de “Residencial Parque Arrudas”. 

 

Para a execução da obra, foram demolidas 1400 moradias. Em 1050 casos, os 
moradores puderam optar em receber outro imóvel de valor de até R$15 mil 
reais, ou serem indenizados ou ainda receber um apartamento no Residencial 
Parque Arrudas, que foi construído no projeto, com 672 unidades 
habitacionais. Foram realizadas desapropriações. Em apenas 3,6% dos casos, 
as desapropriações não se deram de forma amigável, tendo sido necessário o 
ajuizamento de ações judiciais (FILGUEIRAS; SOUKI, 2015, p. 456). 
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Havia a previsão inicial de reassentar cerca de 893 famílias, das quais 608 

seriam reassentadas em um dos 38 blocos de apartamentos no Residencial Parque 

Arrudas. Cada bloco possui 4 andares e 16 apartamentos de 2 ou 3 quartos. As outras 

285 famílias seriam reassentadas por meio do Programa de Reassentamento Monitorado 

(Programa Remo) da Prefeitura de Contagem, que consiste na indenização monitorada 

(LUME ESTRATÉGIA AMBIENTAL, 2007, p. 21). O Programa Remo, regulado pela 

Lei municipal de Contagem 4.079/07, que em seu art. 12 expõe que tal programa:  

 
Art. 12 – O Programa de Reassentamento Monitorado destina-se à concessão 
de auxílio financeiro destinado à aquisição de unidade habitacional que 
ofereça condições adequadas de habitabilidade, por parte do Poder Público 
Municipal, à família removida em função de execução de obra pública ou por 
estar em situação de risco, nos termos desta lei (CONTAGEM, 2007). 

 

Houve o aumento posterior, do que foi inicialmente previsto, em 4 outros 

blocos de apartamentos, o que totalizou 42 blocos e 672 apartamentos construídos e 

destinados ao reassentamento das famílias. Ao final, foram reassentadas mais de 1.000 

famílias. 

 

 

Figura 6: Vista do núcleo habitacional construído pelo Projeto de Requalificação Urbana e Ambiental 
do Ribeirão Arrudas 

 
Fonte: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 2014, p. 2 
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O empreendimento de Requalificação Urbana e Ambiental do Ribeirão 

Arrudas afetou diretamente a vida de milhares de pessoas com foco em vários aspectos 

de relevante interesse público.  

 

Entende-se, assim, porque o PAC Arrudas foi celebrado como uma novidade, 
pois foi pela primeira vez que as diversas administrações públicas envolvidas 
se colocaram em conjunto. Além disso, trata-se de projeto que intervém 
simultaneamente nos vários âmbitos do problema. (FILGUEIRAS, SOUKI, 
2015, p. 463). 

 

Houve, assim, uma coordenação de atuação entre os 3 níveis de governo 

(Federal, Estadual e Municipal) que implicou em impactos positivos em vários âmbitos 

(econômico, social e ambiental), contribuindo, assim, para a concretização de uma 

cidade mais sustentável. 

 

Um impacto social das obras, centenas de famílias que viviam em condições 
insalubres, sujeitas a riscos de inundações e de desmoronamentos foram 
reassentadas em moradias novas construídas no mesmo setor urbano ou nas 
proximidades. Ademais, elas foram beneficiadas com o acesso a 
equipamentos sociais do governo municipal. Em segundo lugar, houve 
impacto nas condições de saneamento e redução de problemas ambientais. 
Em terceiro lugar, as obras do projeto impactarão a circulação no espaço 
metropolitano, contribuindo para descongestionar o parque industrial e 
abrindo um vetor de circulação direto de Belo Horizonte a outros municípios 
sem a necessidade de passar por dentro dessa área (FILGUEIRAS; SOUKI, 
2015, p. 462). 

 

As desapropriações realizadas no projeto de Requalificação Urbana e 

Ambiental do Arrudas viabilizaram, assim, a promoção da segurança das famílias que 

viviam em áreas de risco, principalmente devido às frequentes inundações, concedendo 

moradia a elas em locais adequados, e, ainda, promoveu a recuperação de área de 

relevância ambiental que se encontrava bastante degradada em razão da intensa e 

irregular ocupação humana. 

O empreendimento de Requalificação do Arrudasfoi destaque no prêmio 

CaixaEconômica Federal, nas categorias Melhor Prática em Gestão Local e Trabalho 

Social no PAC, Gestão 2011/2012 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2016). O 

projeto foi selecionado dentre outros 200 de todo o país na categoria Habitação, Gestão 

Ambiental e Saneamento, Desenvolvimento Local e Inclusão Social. 

O Empreendimento ainda foi tema do Workshop “Lições aprendidas do PAC 

Arrudas”, quando foi aberto espaço para a discussão e debate dos principais fatores de 

êxito, a experiência adquirida e as lições apreendidas durante a obra, que, além de 
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representarem um exemplo de gestão, deverá servir como exemplo de aprendizado e de 

conhecimento a serem aplicados no futuro em projetos semelhantes (SECRETARIA DE 

TRANSPORTES DE OBRAS PÚBLICAS, 2013). 

O Empreendimento de Requalificação Urbana e Ambiental do Ribeirão 

Arrudas teve o reconhecimento de ter sido uma experiência bem-sucedida, já que 

contribuiu, ao mesmo tempo, para a tutela ambiental e para a promoção da moradia 

digna. 

 

6.4.1.1 Parque linear criado pelo Empreendimento de Requalificação Urbana e 

Ambiental do Arrudas 

 

A existência de um parque linear, nas áreas às margens do Arrudas antes 

ocupados irregularmente, é compatível com as funções ambientais a serem 

desempenhadas pela área de preservação permanente. Assim, o Projeto de Recuperação 

Ambiental do Arrudas afastou um fator degradador do meio ambiente e da dignidade 

humana, com a remoção das pessoas que residiam às margens do rio, para dar a essa 

área uma função conciliável com sua relevância ambiental: a criação de um parque 

linear. 

A criação de um parque linear às margens do Arrudas, em lugar das ocupações 

irregulares, implicou uma substancial melhoria no equilíbrio ecológico. 

 

As obras foram entregues em várias etapas. Os reassentamentos foram 
entregues em 2011, as obras de arte especiais foram entregues em dezembro 
de 2012 e as obras de infraestrutura foram entregues em 2013. [...] O parque 
linear foi concluído em agosto de 2014. [...] Atualmente a área de 
preservação permanente ao logo dos 2,7km da Avenida Tereza Cristina que 
foi implantada foi toda revegetada. [...] O parque linear existe e é usufruído 
pela população. Fazem parte do Parque Linear as áreas contidas entre o 
ribeirão e a Avenida Tereza Cristina que foram recuperadas e tratadas por 
meio de revegetação, com gramação e arborização, constituindo-se uma 
paisagem similar a uma via parque. A área lateral ao ribeirão, na margem 
oposta à avenida que apresentam maior declividade e são constituintes da 
calha maior do curso d’água, também foram incorporadas como faixa de 
preservação, sendo também tratadas com revegetação. Os segmentos do 
ribeirão onde existem processos erosivos nas margens e que, de alguma 
forma ofereçam riscos à nova infraestrutura prevista, próximas às margens, 
foram protegidos por contenções e revestidas de vegetação (VIDAL, 2016). 
 
 

Dessa forma, o parque linear foi criado visando justamente dar efetividade à 

área de preservação permanente, com a realização de revegetação e arborização do 

local, além de destinar áreas ao convívio social das pessoas. O parque foi revegetado, 
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tendo, assim, sido diminuída a impermeabilidade do solo, permitindo-se uma maior 

infiltração das águas e, via de consequência, obstacularizando a ocorrência de 

inundações. 

 

A implantação do Parque Linear do Ribeirão Arrudas foi no trecho entre o 
final do canal existente a montante e o início do canal a jusante, numa 
extensão de cerca de 2,3 km e área aproximada de 155.000m². Apoiada na 
diretriz viária, a concepção urbanística do Parque Linear foi criada tendo 
como premissa a reconstituição da flora na Área de Preservação Permanente 
(APP) além da arborização de canteiros, implantação de passeios laterais às 
pistas, nova avenida, pista de cooper, áreas de lazer e equipamentos sociais 
destinados ao convívio dos moradores e usuários da região. Para maior 
segurança dos pedestres, gradis foram implantados ao longo do sistema viário 
onde se julgou necessário. Além disso foi implantado um Campo de Futebol 
com vestiários e sanitários públicos. Esta área é utilizada constantemente pela 
população. Existe uma associação do bairro que organiza torneios e 
escolinhas de futebol no local (VIDAL, 2016). 

 

A área de preservação permanente que se encontrava intensamente ocupada 

pelos assentamentos irregulares foi substituída pelo parque linear acompanhando as 

margens do Arrudas. 

A proposta do conceito de parque linear deve estar inserida em uma política 

pública governamental, articulada com a iniciativa privada. O parque linear possui 

objetivos ecológicos, estéticos, culturais, históricos e recreativos, e visa a tutela das 

áreas frágeis ao longo dos cursos d’água (FRIEDRICH, 2007, p. 62-63). 

A área de preservação permanente, que antes do empreendimento de 

Requalificação Urbana e Ambiental do Ribeirão Arrudas estava intensamente ocupada 

por habitações precárias que promoviam a degradação ambiental, foi completamente 

revitalizada com a remoção e reassentamento dos moradores e pela criação do parque 

no trecho ao longo do Arrudas. 

O parque linear construído às margens do Arrudas por esse empreendimento é 

usufruído constantemente pela população através de suas praças, com playground, 

lanchonete, sanitário, campo de futebol e pista de cooper. 
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Figura 7: Vista em 31/05/2008 da área de preservação permanente ciliar ocupada 
irregularmente e da área do futuro Residencial Parque Arrudas em trecho objeto do empreendimento 

Requalificação Urbana e Ambiental do Ribeirão Arrudas 
 

                                              Fonte: GOOGLE EARTH, 2016. 
 
 

 

 
 

Figura 8: Vista em 14/04/2016 parcial do parque linear em área de preservação permanente 
ciliar recuperada e do residencial Parque Arrudas em trecho objeto do empreendimento Requalificação 

Urbana e Ambiental do Ribeirão Arrudas 
 

                                                    Fonte: GOOGLE EARTH, 2016. 
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Percebe-se, assim, que as desapropriações realizadas pelo projeto de 

Requalificação Urbana e Ambiental do Ribeirão Arrudas viabilizaram a criação do 

parque linear e contribuíram para a promoção de uma cidade sustentável ao dar maior 

efetividade à função ecológica da área de preservação permanente ciliar em harmonia 

com a existência de um espaço de lazer, esporte e convivência social. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Consoante demonstrado, é necessário aferir soluções que implementem de 

forma eficaz a tutela ao meio ambiente nas áreas de preservação permanente ciliar ou 

ripária, em especial diante dos graves impactos ambientais causados pelas ocupações 

irregulares. A ocupação indevida dessas áreas acarreta sérios danos ao meio ambiente, 

expõe os moradores aos perigos de inundações e desmoronamentos, além da afrontar a 

dignidade humana. 

Verificou-se que as áreas de preservação permanente ciliares são áreas que 

protegem os cursos d’água, exercem importante função de tutela ambiental já que 

reduzem o assoreamento, a erosão, os ruídos, contribuem para a melhoria da qualidade 

do ar, garantem a proteção da fauna silvestre e aquática, proporcionam refúgio aos 

animais, dificultam o escoamento e facilitam a infiltração das águas e seu 

armazenamento no lençol freático, e contribuem para evitar inundações e para a 

melhoria da qualidade da água e da paisagem. 

Apesar de sua relevância ambiental, constatou-se que tais áreas vêm sendo 

cada vez mais ameaçadas pelo acelerado processo de urbanização que se verifica em 

várias partes do mundo, principalmente nos médios e grandes centros urbanos. O 

crescimento desordenado das cidades compromete a mobilidade urbana e contribui para 

a carência de serviços públicos e da qualidade e quantidade de habitações. Além disso, o 

caótico processo de expansão urbana contribui, ainda, para a poluição do ar, do solo, da 

água e compromete a flora e a fauna. Essa expansão urbana favorece, ainda, devido à 

acessibilidade hídrica, a proliferação de áreas ocupadas por assentamentos precários em 

locais de relevância ambiental nas margens dos rios e córregos. 

Constatou-se que essas ocupações acabam se revelando, além de um problema 

ambiental, também um grave problema social. São habitações geralmente precárias com 

saneamento básico e abastecimento de água deficientes. Sem um adequado sistema de 

esgoto e coleta de lixo, tais resíduos são simplesmente jogados nos rios e córregos, ou 

deixados às suas margens. As pessoas que residem nessas ocupações convivem com o 

mau cheiro, com a água contaminada e com vetores de doenças como ratos e insetos, o 

que compromete a saúde e a qualidade de vida dessas famílias que, na falta de 

alternativas, acabam sendo forçadas a fixar residência nessas habitações insalubres. 
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 Aferiu-se, assim, a necessidade de encontrar alternativas e soluções para a 

promoção de um desenvolvimento urbano includente e em harmonia com o equilíbrio 

ambiental. As cidades devem conciliar e harmonizar o desenvolvimento urbano com o 

meio ambiente equilibrado e a dignidade humana. A gestão urbanística deve se 

harmonizar e conciliar com a gestão ambiental. Deve-se promover cidades sustentáveis, 

estruturadas de forma a atender o bem-estar de seus habitantes sem comprometer o meio 

ambiente. Em uma cidade sustentável, as pessoas devem residir em moradias dignas, em 

um ambiente sadio e equilibrado. Nada obstante, a existência de assentamentos 

humanos irregulares em área de preservação ciliar afronta gravemente a busca por essa 

sustentabilidade. 

Apurou-se que a busca de efetivação dos assentamentos humanos sustentáveis 

já foi objeto de várias conferências internacionais da Organização das Nações Unidas, 

tendo sido reiteradamente reconhecido que o processo de urbanização com frequência 

resulta em degradação ambiental e que os direitos humanos somente podem ser 

efetivamente protegidos em um ambiente ecologicamente equilibrado. Constatou-se 

também, no plano internacional, a importância de um planejamento eficiente, de forma 

a responder com eficácia aos desafios criados pelo crescimento da população urbana. 

Entre os objetivos de desenvolvimento sustentável global, a Organização das Nações 

Unidas destaca fazer com que as cidades e os assentamentos humanos sejam inclusivos, 

seguros, resilientes e sustentáveis. 

A atuação do poder público é necessária para a promoção da sustentabilidade 

das cidades. Para tanto, verificou-se a necessidade de conciliar, a um só tempo, uma 

gestão urbana e ambiental, que corrija as distorções do crescimento urbano e seus 

efeitos negativos sobre o meio ambiente e que promova habitações que respeitem o 

meio ambiente, que não estejam expostas a riscos e que sejam respeitáveis e dignas. 

Diante da ocupação irregular em área de preservação permanente ciliar, 

constatou-se a necessidade de que sejam apresentadas soluções pelo poder público que 

impeçam ou restaurem o equilíbrio ambiental, sem desconsiderar o direito à moradia. 

Deve-se assegurar a toda a sociedade seu direito constitucional difuso a um meio 

ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, mas sempre considerando sua 

compatibilidade com os direitos sociais.  

Na busca de mecanismos que efetivem o desenvolvimento sustentável das 

cidades, esta pesquisa tratou de analisar a eficácia da utilização da desapropriação como 

instrumento de gestão urbana e ambiental pela promoção da remoção das pessoas que 
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ocupam irregularmente áreas de preservação permanente ciliar, para a efetivação de 

uma cidade sustentável.  

Analisou-se, ainda, a possibilidade de a desapropriação conciliar a promoção 

do equilíbrio ambiental nas áreas de preservação permanente ciliar com o direito 

fundamental à moradia digna. 

Contatou-se que, mesmo nos primórdios do conceito de propriedade, a 

desapropriação já era prevista, tendo sua concepção mudado muito pouco ao longo do 

tempo. As desapropriações devem promover a função social da propriedade, afastando o 

uso egoístico dela. O Decreto-lei 3.365/1941, amparado pelo art. 182 da Constituição 

Federal, prevê a possibilidade da realização de desapropriações urbanísticas visando o 

pleno desenvolvimento da cidade e garantindo o bem-estar de seus habitantes. Esse 

decreto juntamente com a Lei 4.132/1962, embora não se referiam especificamente a 

áreas de preservação permanente ciliar, permitem, da mesma forma, a realização de 

desapropriações para a promoção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 Concluiu-se que a utilização pelo Poder Público de desapropriações, como 

instrumento de gestão pública, deve procurar compatibilizar os inter-relacionados 

aspectos urbanísticos e ambientais. A promoção de uma desapropriação urbanística 

deve considerar a relevância do equilíbrio ambiental, assim como a promoção de uma 

desapropriação ambiental deve considerar o ordenado processo de urbanização de uma 

cidade.  

A despeito da Lei 9.985/2000 prever a utilização da desapropriação em 

diversos dispositivos para a implementação efetiva das unidades de conservação, 

inexiste previsão legislativa específica sobre a utilização de desapropriação de área de 

preservação permanente ciliar. A existência meramente formal, sem efetividade, de 

áreas de preservação permanente ciliar deve ser evitada. Verificou-se a necessidade de 

que tais áreas sejam efetivamente implantadas, implicando em uma tutela real e efetiva 

ao meio ambiente, mas sem que isso comprometa o direito social à moradia digna. 

Percebeu-se que é de suma importância a realização de uma ponderação dos 

direitos à vida, à propriedade, à moradia e ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado para aferir, diante do caso concreto, qual a melhor solução a ser adotada. 

Constatou-se, pois, a importância da utilização de juízos racionais na ponderação entre 

os direitos fundamentais envolvidos. Concluiu-se que nos conflitos entre o direito de 

posse dos moradores e o direito de propriedade, em especial aquelas que foram 

abandonadas, a posse, por sua função social de moradia, deverá em princípio prevalecer. 
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Nada obstante, no conflito entre o direito de propriedade e de moradia, em áreas de 

preservação permanente que promovam a degradação ambiental, o direito difuso ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado tende a prevalecer, em especial quando se 

referir a ocupações miseráveis em áreas insalubres e em afronta à dignidade humana. 

Destacou-se que, nesses casos de ocupações em áreas favelizadas às margens 

dos corpos d’água, duas medidas podem ser tomadas para promover o restabelecimento 

do equilíbrio ambiental e ainda promover a inclusão social: a regularização fundiária e a 

desapropriação. 

A regularização fundiária, processo de intervenção pública que promove 

melhorias nos assentamentos urbanos das áreas ocupadas, com a implementação de 

infraestrutura adequada, em especial a de saneamento básico, contribui não apenas para 

obstar a degradação ambiental, como ainda para promover a inclusão social, sem 

comprometer o direito à moradia. Medidas de saneamento básico minimizam os 

impactos ambientais, inclusive protegendo os moradores em face de inundações e 

desmoronamentos e, ainda, implicam em respeito ao direito à moradia. 

Diante da percepção de que a remoção das famílias que ocupam as margens 

poderia ensejar uma afronta a esse direito constitucional de moradia, constatou-se uma 

tendência mundial na preferência por essa solução, como instrumento de gestão 

urbanística e ambiental.  

Nada obstante, apurou-se que estudos técnicos ambientais podem entender que 

as áreas de preservação permanente ocupadas não são passíveis de regularização. 

Podeocorrer que as condições de habitação e a agressão ao meio ambiente sejam muito 

intensas e que a permanência de moradias no local seja inconciliável com a proteção 

ambiental. A necessidade de realização de obras de infraestrutura no local, como redes 

de esgotos, pode exigir, também, que as famílias sejam removidas. 

 Apurou-se, ainda, que existe outro fator que será determinante para se aferir o 

melhor instrumento de gestão urbano ambiental: a localização das moradias em áreas de 

risco de inundações e desmoronamentos. Nas situações em que tais ocupações estejam 

expostas a tais perigos, deve-se ponderar também o direito à vida. Nesses casos, a 

degradação ambiental ou a situação de risco permaneceria, ainda que fossem realizadas 

melhorias estruturais e ambientais. Existem situações, pois, que demandam 

necessariamente a remoção das ocupações irregulares para a promoção do equilíbrio 
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ambiental, para a realização de obras de infraestrutura e para a segurança dos 

moradores. 

Além disso, o ordenamento jurídico brasileiro estabelece uma faixa mínima, às 

margens dos cursos d’água, de 15 metros, como uma área não edificante. Ainda que 

constate a possibilidade de edificações nas áreas de preservação permanente, nessa 

faixa, há uma vedação absoluta à existência de qualquer edificação. 

Nesses casos em que se constata a impossibilidade da regularização fundiária, a 

desapropriação se apresenta como um importante instrumento de gestão urbano 

ambiental. Nada obstante, aferiu-se que não basta simplesmente o oferecimento de 

indenizações aos moradores, proprietários ou possuidores das edificações. É 

indispensável que seja resguardado efetivamente o direito social à moradia, com a 

possibilidade de reassentamentos em conjuntos habitacionais que ofereçam habitações 

dignas e, de preferência, próximas aos imóveis expropriados. Ao proporcionar aos 

moradores acesso a moradias dignas, em um processo expropriatório, o poder público 

cumpre com sua importante função de promover a inclusão social. 

Chegou-se, assim, à conclusão de que nem sempre a utilização da 

regularização urbana de imóveis ocupados irregularmente em áreas de preservação 

permanente será o instrumento de gestão urbano ambiental mais adequado. Existem 

situações em que a desapropriação, nesses locais, será necessária para promover, com 

efetividade, o equilíbrio ambiental, sem comprometer o direito à moradia digna e a 

segurança de seus moradores. 

Além disso, a desapropriação das áreas, com a remoção das ocupações 

irregulares, contribuirá para o surgimento de parques lineares, espaços verdes ao longo 

dos cursos d’água que dão efetividade às funções ambientais das áreas de preservação 

permanente ciliares. Tais parques podem, ainda, ser usufruídos pela população, em 

atividades de lazer, esportes ou convivência social, contribuindo, pois, para o bem-estar 

da população e para a efetivação de uma cidade sustentável.  

Singelos fatos como o cantarolar dos pássaros em um contemplativo local em 

que as pessoas podem se deleitar com a natureza, onde antes se escutavam os chiados de 

ratos, podem contribuir consideravelmente com o aconchego, com a tranquilidade e 

com a felicidade humana. 

No estudo do caso apresentado, o do Projeto de Requalificação Urbana e 

Ambiental do Ribeirão Arrudas, demonstrou-se a íntima relação entre a expansão 

urbana desordenada, principalmente dos grandes centros urbanos como Belo Horizonte 
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e Contagem, e o aumento das inundações, de favelas e da degradação ambiental 

ocorrida às margens do ribeirão Arrudas. 

A utilização de uma situação concreta contribuiu para que fossem visualizadas, 

por meio das entrevistas, fotografias e informações apuradas sobre o empreendimento, a 

gravidade da precariedade de vida da população ribeirinha e a intensa degradação 

ambiental na área de preservação permanente que existia antes da implantação desse 

empreendimento. Além disso, demonstrou-se que no trecho objeto desse 

empreendimento ocorriam, com frequência, inundações. O acúmulo de lixo ao longo do 

Arrudas, as precárias condições de habitação e a inexistência de infraestrutura adequada 

de saneamento básico faziam com que os moradores convivessem com o mau cheiro, 

ratos, doenças e inundações. 

Constatou-se, nesse empreendimento, que não se conseguiria obstar 

eficazmente a degradação ambiental, ou a incidência de inundações, e, também, não 

seria possível realizar as obras de infraestrutura de saneamento básico sem que houvesse 

a remoção dos moradores que ocupavam as margens do Arrudas. A desapropriação foi, 

pois, indispensável para o sucesso do empreendimento. 

A regularização ambiental que promovesse a permanência das pessoas no local 

não se mostrou, face à intensidade dos impactos ambientais, à precariedade das 

habitações e ao fato de situarem em área de risco, uma solução viável. Tendo sido 

constatada a grande extensão da degradação ambiental, aliada ainda ao fato de que 

muitas ocupações se encontram em área de risco, principalmente em razão das 

frequentes inundações e, ainda, que os moradores viviam em precárias condições de 

habitação, expostos ao lixo e ao esgoto lançados diretamente no rio ou em suas 

margens, as desapropriações tanto dos terrenos quanto das edificações foram 

necessárias. 

Ao final, restou demonstrada com clareza a viabilidade da utilização da 

desapropriação que promove a remoção de pessoas em áreas ocupadas como 

instrumento eficaz de promoção do equilíbrio ambiental em área de preservação 

permanente ciliar. Aferiu-se ainda, em uma situação concreta, a conciliação, nessas 

áreas de relevância ambiental, da promoção do meio ambiente sadio com o direito 

fundamental à moradia decente. 

 O Empreendimento de Requalificação Urbana e Ambiental do Ribeirão 

Arrudas foi considerado uma experiência exitosa ao promover o equilíbrio ecológico e, 

ainda, a inclusão social, com o reassentamento das famílias no Residencial Parque 
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Arrudas, e, ainda, atribuiu uma destinação ao local expropriado compatível com sua 

função ambiental ao criar o parque linear ao longo de 2,7 kms do ribeirão Arrudas. 

Enfim, a desapropriação é um importante instrumento de gestão pública, 

urbanística e ambiental, apto a dar efetividade ao equilíbrio ambiental em perfeita 

harmonia com o direito fundamental à moradia digna, atribuindo efetividade à função 

social da propriedade e, ainda, tutela ao direito à vida, ao obstar a continuidade de uma 

moradia em situação de risco. 
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