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ÁREA URBANA CONSOLIDADA 
 
1. Redução das áreas de preservação permanente nos cursos d’água 
Com a alteração realizada no Código Florestal (Lei nº 12.651/12), torna-se 
possível reduzir as áreas de preservação permanente, isto é, as faixas marginais 
dos cursos d’agua, por lei municipal e atendidos alguns critérios, dentre os quais 
que a atividade ou empreendimento sejam destinados aos casos de “utilidade 
pública”, “interesse social” e baixo impacto ambiental”. 
  
2. Áreas de Preservação Permanente  
A “área de preservação permanente” é conceituada no artigo 3º, inciso II, da Lei 
nº 12.651/12 (Código Florestal), como a “área protegida, coberta ou não por 
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 
paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de 
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 
 
As “áreas de preservação permanente” estão previstas no artigo 4º, caput, da 
Lei nº 12.651/12. São “áreas de preservação permanente” instituídas por lei 
federal. Mas também temos as “áreas de preservação permanente” que podem 
ser criadas ou ampliadas por ato do Chefe do Poder Executivo, como previsto 
no artigo 6º, da Lei nº 12.651/12.  
 
Estabelece o artigo 7º, da Lei nº 12.651/12, que a vegetação situada em “área 
de preservação permanente” deverá ser mantida pelo proprietário da área, 
possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito 
público ou privado. Ocorrendo a supressão de vegetação situada em “área de 
preservação permanente”, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a 
qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação.  
 
No entanto, nos termos do artigo 8º, da Lei nº 12.651/12, 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”.  
 
Devemos observar que a ocupação de “área de preservação permanente” não é 
vedada de modo absoluto e irrevogável pela legislação. Ao contrário, se por um 
lado o artigo 7º prevê a manutenção delas, o artigo 8º admite a intervenção ou a 
supressão nos casos de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto 
ambiental. 
 
Segundo já decidiu o Superior Tribunal de Justiça – STJ é induvidosa  a  
prescrição do legislador,  no  que se refere à posição intangível e ao caráter non 
aedificandi  da  “área   de  preservação  permanente”,  nela interditando  
ocupação  ou  construção,  com  pouquíssimas  exceções1. A regra geral é que 
essas áreas sejam mantidas, pois o meio ambiente é um direito de todos, bem 

 
1 REsp 1782692/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, 
DJe 05/11/2019 
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de uso comum, para proteção da presente e de futuras gerações. A exceção é a 
ocupação dessas áreas. 
 
A alteração introduzida na Lei nº 12.651/12, pela Lei nº 14.285/21, somente 
reafirma isso, que poderá ocorrer a ocupação de “área de preservação 
permanente”, inserida em “área urbana consolidada”, com “previsão de que as 
atividades ou os empreendimentos a serem instalados nas áreas de preservação 
permanente urbanas devem observar os casos de utilidade pública, de interesse 
social ou de baixo impacto ambiental”. 
 
2.1. Intervenção ou supressão da vegetação em área de preservação 
permanente 
De um modo geral, os casos de utilidade pública, de interesse social ou de baixo 
impacto ambiental estão elencados nos incisos VIII, IX e X, da Lei nº 12.651/12. 
Vemos que é possível a ocupação para “obras de infraestrutura destinadas às 
concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive 
aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano aprovados pelos 
Municípios”. Não se trata de realizar uma divisão de lotes em uma área 
protegida, mas simplesmente autorizar que equipamentos de transporte público 
ou a execução do sistema viário possam, excepcionalmente, ser ocupados, 
quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto 
(art. 3º, VIII, “b”). Outra hipótese que permite o uso da “área de preservação 
permanente” é para a implantação de infraestrutura pública destinada a 
esportes, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas 
e rurais consolidadas (art. 3º, IX, “c”). Do mesmo modo é na regularização 
fundiária de assentamentos humanos ocupados predominantemente por 
população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas (art. 3º, IX, “d”). A 
implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de 
efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos são partes integrantes e 
essenciais da atividade também autoriza o uso da “área de preservação 
permanente” (art. 3º, IX, “e”). Existem outros casos de utilidade pública, interesse 
social ou baixo impacto ambiental, mas nenhum deles permite a aprovação de 
um projeto de parcelamento do solo (loteamento, condomínio de casas, 
condomínio de lotes, desmembramento), desdobro, construção de edificações, 
supermercados, shopping centers. Nada disso é possível, pois a Lei nº 
12.651/12, mesmo com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.285/21, 
continua exigindo a antiga regra do artigo 8º, segundo o qual essas áreas 
somente podem ser utilizadas na utilidade pública, no interesse social e no baixo 
impacto ambiental, em circunstâncias que demandam avaliar a inexistência de 
alternativas técnicas ou locacionais à proposta. 
 
No julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade referentes à Lei nº 
12.651/12, o Supremo Tribunal Federa – STF, decidiu em grau de repercussão 
geral que “as hipóteses de intervenção em áreas de preservação permanente 
por utilidade pública e interesse social devem ser legítimas e razoáveis para 
compatibilizar a proteção ambiental com o atendimento a outros valores 
constitucionais, a saber: prestação de serviços públicos (art. 6º e 175 da CRFB); 
políticas agrícola (art. 187 da CRFB) e de desenvolvimento urbano (art. 182 da 
CRFB); proteção de pequenos produtores rurais, famílias de baixa renda e 
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comunidades tradicionais; o incentivo ao esporte (art. 217 da CRFB), à cultura 
(art. 215 da CRFB) e à pesquisa científica (art. 218 da CRFB); e o saneamento 
básico (artigos 21, XX, e 23, IX, da CRFB). O regime de proteção das áreas de 
preservação permanente (APPs) apenas se justifica se as intervenções forem 
excepcionais, na hipótese de inexistência de alternativa técnica e/ou 
locacional”2. Neste julgamento, deu o Supremo Tribunal Federal “interpretação 
conforme à Constituição aos incisos VIII e IX do artigo 3º da Lei n. 12.651/2012, 
de modo a se condicionar a intervenção excepcional em APP, por interesse 
social ou utilidade pública, à inexistência de alternativa técnica e/ou locacional à 
atividade proposta”. 
 
A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas 
somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública (art. 8º, §1º, Lei nº 
12.651/12). 
 
A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em “área de preservação 
permanente”  de “restingas” ou “manguezais” poderá ser autorizada, 
excepcionalmente, em locais onde a função ecológica do manguezal esteja 
comprometida, para execução de obras habitacionais e de urbanização, 
inseridas em projetos de regularização fundiária de interesse social, em áreas 
urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda (art. 8º, §2º, Lei 
nº 12.651/12). 
 
As “áreas de preservação permanente” tem status de espaços territoriais 
especialmente protegidos em sentido amplo, ou seja, elas podem admitir, em 
caráter excepcional, determinadas intervenções no seu meio, o que faz diferir 
daquela outras que se acham sujeitas ao regime estrito de preservação, dada a 
sua característica de intocáveis3. 
 
Por fim, explica Édis Milaré, que em relação a necessidade de compensação 
pela intervenção ou supressão em “área de preservação permanente”, embora 
o novo Código Florestal seja silente a respeito, deixando uma lacuna na 
legislação, certo é que a compensação não poderá deixar de ser exigida pelo 
órgão ambiental, mormente porque todo impacto ao meio ambiente deverá ser 
devidamente compensado de forma a ser mantido o equilíbrio ecológico, direito 
constitucionalmente assegurado a todos pelo artigo 225, caput, da Constituição 
Federal. 
 
2.2. Área de preservação permanente prevista em lei federal 
As áreas de preservação permanente estão previstas no artigo 4º, caput, da Lei 
nº 12.651/12, distribuídas dos incisos I ao XI. Para os nossos estudos, 
destacamos apenas a que está prevista no inciso I, que são “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”: 
 

 
2 STF. ADI 4901/DF 
3 Édis Milaré. Direito do Ambiente. Revista dos Tribunais. 9ª edição. Área de Preservação Permanente. 
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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. 
 
2.3. Área de preservação permanente por ato do Chefe do Poder Executivo 
De acordo com o que consta do artigo 6º, também da Lei nº 12.651/12, podem 
ser ampliadas essas áreas de preservação permanente por ato do Chefe do 
Poder Executivo, geralmente um decreto. Pelo §10º, agora incluído no artigo 4º, 
da Lei nº 12.651/12, pela Lei nº 14.285/21, o Município poderá reduzir essas 
áreas de preservação permanente, atendidos alguns critérios que veremos a 
seguir. Há diversas modalidades de áreas de preservação permanente, tal como 
lagos e lagoas, nascentes e olhos d’agua, restingas, manguezais, topo de 
morros, mas somente os cursos d’agua, previstos no inciso I, do artigo 4º, é que 
podem ter suas faixas marginais reduzidas pelo Município. 
 
3. Conceito de “área urbana consolidada” 
É a parcela do território municipal, definida pelo Plano Diretor ou por lei municipal 
específica, que ateste dentro de certos critérios seu uso urbano e efetiva 
ocupação com edificações. 
 
A compreensão do conceito de “área urbana consolidada” exige, inicialmente, 
que se estabeleça uma diferenciação com o conceito de “núcleo urbano informal 
consolidado”, pois enquanto este pressupõe a ocupação humana do 
assentamento na “área de preservação permanente”, com alteração de sua 
função ecológica, na “área urbana consolidada” exige-se apenas a 
predominância de edificações, sendo que o terreno objeto da regularização pode 
estar inserido em “área de preservação permanente” que ainda mantem sua 
função ecológica, isto é, com as características peculiares ao ecossistema da 
margem do curso d’água, sem ocupação humana. 
 
A redação original da Lei nº 12.651/12 previa que a “área urbana consolidada” 
era aquela de que tratava o inciso II, do artigo 47, da Lei nº 11.977/09 (Minha 
Casa, Minha Vida) e essa expressão era destinada para fins de regularização 
fundiária de assentamentos irregulares. Segundo esse dispositivo legal, “área 
urbana consolidada” era a parcela da área urbana com densidade demográfica 
superior a 50 (cinquenta) habitantes por hectare e malha viária implantada e que 
tenha, no mínimo, 2 (dois) dos seguintes equipamentos de infraestrutura urbana 
implantados: a) drenagem de águas pluviais urbanas; b) esgotamento sanitário; 
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c) abastecimento de água potável; d) distribuição de energia elétrica; ou e) 
limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos. 
 
Acontece que o artigo 47 foi revogado pela Lei nº 13.465/17 (Lei de Reurb) e, 
desse modo, o conceito de “área urbana consolidada” também foi revogado. A 
intenção da Lei nº 13.465/17 foi substituir a expressão “área urbana consolidada” 
por “núcleo urbano informal consolidado”, e assim o fez, alterando a redação dos 
artigos 64 e 65 da Lei nº 12.651/12 e estabelecendo na Lei nº 13.465/17 o 
conceito de “núcleo urbano informal consolidado”. Assim, a antiga finalidade de 
definir “área urbana consolidada” era para funcionar como um critério na 
regularização fundiária instituída pela Lei º 11.977/09. 
 
Agora, com o advento da Lei nº 14.285/21, foi reintroduzido no ordenamento 
jurídico a expressão “área urbana consolidada”, mas com definição e aplicação 
diversos daqueles adotados pela Lei nº 11.977/09.  
 
O “núcleo urbano informal consolidado” refere-se ao perímetro ocupado 
efetivamente pelo assentamento humano objeto da regularização fundiária. Já a 
“área urbana consolidada” refere-se a uma parcela maior do território municipal, 
englobando várias quadras ou bairros do Município, regulares ou irregulares, que 
atendam os critérios legais exigidos para essa qualificação. Imagine um trecho 
do território municipal formado por bairros regularizados e bairros com problemas 
legais. Neste trecho estão incluídos loteamentos, shoppings, indústrias, 
condomínios, moradias, comércios, formando um conjunto mais amplo do que 
apenas o perímetro do “núcleo urbano informal consolidado”. Estando esse 
trecho qualificado como “área urbana consolidada” poderão ser adotadas as 
regras de definição ou redução das áreas de preservação permanente às 
margens dos cursos d’agua. 
 
A “área urbana consolidada” precisa atender aos critérios estabelecidos no artigo 
3º, XXVI, da Lei nº 12.651/12: 
 
a) estar incluída no perímetro urbano ou em zona urbana pelo plano diretor ou 
por lei municipal específica; 
 
b) dispor de sistema viário implantado; 
 
c) estar organizada em quadras e lotes predominantemente edificados; 
 
d) apresentar uso predominantemente urbano, caracterizado pela existência de 
edificações residenciais, comerciais, industriais, institucionais, mistas ou 
direcionadas à prestação de serviços; 
 
e) dispor de, no mínimo, 2 (dois) dos seguintes equipamentos de infraestrutura 
urbana implantados: 
 
1. drenagem de águas pluviais; 
 
2. esgotamento sanitário; 
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3. abastecimento de água potável; 
 
4. distribuição de energia elétrica e iluminação pública; e 
 
5. limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos. 
 
3.1. Competência municipal 
A Lei nº 12.651/12 deixa evidente que a competência é municipal para analisar 
e declarar a “área urbana consolidada”. Não se trata de uma regra que demande 
regulamentação pelo Estado. O artigo 24, inciso I, da Constituição Federal 
estabelece que compete a União legislar sobre Direito Urbanístico, e assim fez 
a União, ao dispor no artigo 3º, XXVI, da Lei nº 12.651/12, dando essa 
competência exclusivamente ao Município. 
 
3.2. Perímetro urbano 
O primeiro critério exigido para qualificar a parcela do território municipal como 
“área urbana consolidada” é que esteja ela incluída na zona urbana (perímetro 
urbano) pelo Plano Diretor ou por lei municipal específica. Vemos que a zona de 
expansão urbana e a zona de urbanização específica não servem para qualificar 
o terreno como “área urbana consolidada”. É preciso que o terreno seja zona 
urbana (perímetro urbano). 
 
Eventual ampliação do perímetro urbano deve observar o artigo 42-B, do 
Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01) que exige um projeto específico que 
acompanhe o projeto de lei do Plano Diretor ou da lei municipal específica 
destinada a estabelecer o novo trecho de “zona urbana”. É importante ressaltar 
que “zona urbana” e “perímetro urbano” são sinônimos. A ampliação da “zona 
urbana” ou “perímetro urbano”, entretanto, pode resultar em um novo trecho de 
“zona urbana” ou em “zona de expansão urbana”. Essa classificação é de 
competência municipal. 
 
Explica José Afonso da Silva que podemos adotar como definição de “zona 
urbana” a indicada pelo artigo 32, §1º, do Código Tributário Nacional, segundo o 
qual entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, desde que 
existam dois dos seguintes equipamentos, construídos ou mantidos pelo Poder 
Público: a) meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; b) 
abastecimento de água; c) sistema de esgotos sanitários; d) rede de iluminação 
pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; e) escola primária 
ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel 
considerado.  
 
Caso a área não preencha os requisitos indicados no artigo 32, §1º, do Código 
Tributário Nacional, mas possua usos e características urbanas (moradia, 
comércio, serviços, lazer), será qualificada como “zona de expansão urbana”. 
 
3.3. Sistema viário 
A parcela do território municipal precisa possuir um sistema viário implantado. 
Isso quer dizer que as unidades imobiliárias a serem regularizadas devem 
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possuir arruamento interno ou estar de frente para uma rua oficial. O tamanho 
do terreno não interessa, pois o que importa é que ele esteja dentro de uma área 
urbanizada com um sistema de comunicação (ruas e avenidas), aptos a 
identificar a organização do local com a intenção de formar uma cidade 
planejada. Por exemplo, esse trecho do território municipal poderá ter lotes de 
125 m² ou lotes de 2.000 m², podem ser pequenas ou grandes propriedades, 
loteadas ou não. O pequeno lote precisa ter frente para uma rua oficial. E o 
terreno que ocupe uma quadra inteira ou mais também precisa ter frente para 
um sistema oficial. 
 
3.4. Predominância de edificações 
Para que seja qualificada como “área urbana consolidada” é preciso que 
“quadras e lotes” estejam “predominantemente edificados”. Os imóveis precisam 
conter áreas construídas que superem significativamente as áreas livres, sem 
construção. Por exemplo, em uma zona onde a taxa de ocupação seja de apenas 
50% do terreno, neste local não haverá a predominância de edificações. Como 
50% é o limite para construir, possivelmente a área deve ter esse valor ou menos 
de edificações e, portanto, não atende ao critério de ser “predominantemente” 
edificado. Metade não é predominância, óbvio. E também cabe a Administração 
Pública calcular as áreas edificadas pelo metro quadrado da construção, 
considerando o coeficiente de aproveitamento do terreno, que pode ser uma 
simples casa térrea ou um edifício com 40 apartamentos. É preciso considerar a 
dimensão total da área construída, incluindo no cálculo os diversos planos 
horizontais de ocupação.  
 
3.5. Uso predominantemente urbano 
Na alínea “d”, do inciso XXVI, do artigo 3º, há uma repetição da regra já contida 
na alínea “a”, visto que a exigência de ser a “área urbana consolidada” uma “zona 
urbana” (perímetro urbano), já tem dentro do seu próprio fundamento que os 
imóveis possuam destinação urbana, para moradia, comércio, serviços, lazer, 
indústria e prédios institucionais. Se a atividade exercida na área fosse rural ou 
predominantemente rural, isto é, agricultura, pecuária, extrativismo e 
agroindústria, não seria possível estabelecer essa área como zona urbana, lhe 
faltando o fundamento principal, que é o uso urbano. 
 
É razoável destacar que a legislação não exige que seja uso “exclusivamente” 
urbano, pois adotou literalmente o termo “predominantemente” urbano. Da 
mesma forma que essa parcela do território municipal precisa ser dividida em 
quadras e lotes predominantemente edificados, também exige a predominância 
do uso urbano. Algumas propriedades com vocação ou destinação rural, 
inseridas na “zona urbana” ou na “zona de expansão urbana”, não são proibidas, 
mas a doutrina e jurisprudência indicam que para estes imóveis rurais aplica-se 
a legislação rural. 
 
3.6. Equipamentos de infraestrutura 
Semelhante ao que já estabelece o artigo 32, §1º, do Código Tributário Nacional 
para definição de “zona urbana”, a alínea “e”, do inciso XXVI, objeto dos nossos 
estudos, impõe como critério para qualificação da “área urbana consolidada” a 
existência de, no mínimo, 2 (dois) dos seguintes equipamentos de infraestrutura 



 
UNIVERSIDADE DE DIREITO PÚBLICO 

Escola Brasileira de Administração Pública 
www.unidip.com.br 

urbana implantados: a) drenagem de águas pluviais; b) esgotamento sanitário; 
c) abastecimento de água potável; d) distribuição de energia elétrica e iluminação 
pública; e) limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos.  
 
Mas há uma diferença entre o disposto no Código Tributário Nacional e na Lei nº 
12.651/12. Enquanto o Código Tributário Nacional indicou dentre os 
equipamentos a existência de escola primária ou posto de saúde a uma distância 
máxima de 03 (três) quilômetros, a Lei nº 12.651/12, exclusivamente para fins 
de definição de “área urbana consolidada”, optou por não exigir o posto de saúde 
ou a escola, mas a execução de serviço público de “limpeza urbana, coleta e 
manejo de resíduos sólidos”. 
 
4. Definição das faixas marginas dos cursos d’água 
Estabelece o artigo 4º, caput, I, da Lei nº 12.651/12 que considera-se “área de 
preservação permanente” 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. 
 
Dispõe o § 10, do artigo 4º, da Lei nº 12.651/12, incluído pela Lei nº 14.285/21 
que em “área urbana consolidada”, ouvidos os conselhos estaduais, municipais 
ou distrital de meio ambiente, lei municipal ou distrital poderá definir faixas 
marginais distintas daquelas estabelecidas no inciso I, do caput, do citado artigo 
4º, da Lei nº 12.651/12. Por exemplo, se o curso d’agua tem largura de até 10 
(dez) metros, a “área de preservação permanente” poderá ser reduzida em 
relação aos 30 (trinta) metros exigidos na lei federal, podendo passar a ser de 
20 (vinte) metros, 10 (dez) metros ou qualquer outra medida devidamente 
motivada pela Prefeitura. Do mesmo modo, se o curso d’agua tem largura de até 
50 (cinquenta) metros, é exigida como “área de preservação permanente”, 
também 50 (cinquenta) metros, mas que poderá ser reduzida pelo Município, 
respeitando a regra §10. É uma regra excepcional, e aplicável apenas para os 
cursos d’agua, previstos no inciso I, do caput, do artigo 4º. Os lagos e lagos, 
assim como as nascentes, os manguezais, as veredas, não podem sofrer 
redução porque o legislador não os incluiu na regra de exceção. 
 
4.1. Conselho de Meio Ambiente 
É preciso que o conselho estadual de meio ambiente ou o conselho municipal de 
meio ambiente apresentem relatório e manifestação sobre proposta apresentada 
pela prefeitura. Como regra geral, deve ser ouvido o “conselho municipal de meio 
ambiente” e, somente na hipótese de não existir, é que será ouvido o “conselho 
estadual de meio ambiente”. A deliberação do conselho de meio ambiente não 
vincula a decisão governamental, mas deve servir como fundamento mesmo que 
seja para dela discordar.  
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4.2. Lei municipal 
A lei municipal que definir faixas distintas de “área de preservação permanente” 
às margens dos cursos d’água, deve conter regras que estabeleçam: a) não 
ocupação de áreas com risco de desastres; b) observância das diretrizes do 
plano de recursos hídricos, do plano de bacia, do plano de drenagem ou do plano 
de saneamento básico, se houver; c) previsão de que as atividades ou os 
empreendimentos a serem instalados nas áreas de preservação permanente 
urbanas devem observar os casos de utilidade pública, de interesse social ou de 
baixo impacto ambiental, definidas nos incisos VIII, IX e X, do artigo 3º, da Lei nº 
12.651/12. 
 
4.3. Áreas de risco 
As áreas de risco de desastre são insuscetíveis de ocupação. O ordenamento 
jurídico federal apresenta normas sobre isso, dispostas na Política Nacional de 
Proteção e Defesa Civil. É vedada a concessão de licença ou alvará de 
construção em áreas de risco indicadas como não edificáveis no plano diretor ou 
legislação dele derivada (art. 23, Lei nº 12.608/12). É vedada a aprovação de 
projeto de loteamento e desmembramento em áreas de risco definidas como não 
edificáveis, no plano diretor ou em legislação dele derivada (art. 12, §3º, Lei nº 
6.766/79). 
 
4.4. Planos hídricos ou de saneamento básico 
Havendo “plano de recursos hídricos”, “plano de bacia”, “plano de drenagem” ou 
“plano de saneamento básico”, deverão ser observadas as diretrizes neles 
estabelecidas para a ocupação de “área de preservação permanente”. A 
existência desses planos não é obrigatória para fins de redução das faixas 
marginais dos cursos d’água. 
 
O “plano de recursos hídricos” é um plano diretor que visa fundamentar e orientar 
a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento 
dos recursos hídricos (art. 6º, Lei nº 9.433/97). O “plano de bacia” não possui 
menção expressa na legislação federal porque deve ser compreendido como 
sinônimo do “plano de recursos hídricos”, esse sim previsto na Lei nº 9.433/97. 
Depreende-se que ao mencionar “plano de bacia”, está se referindo a “bacia 
hidrográfica” ou “bacia de drenagem” de um curso d'água, que é a área onde, 
devido ao relevo e geografia, a água da chuva escorre para um rio principal e 
seus afluentes. Desse modo, “plano de bacia” é uma subespécie do “plano de 
recursos hídricos” e pode ser parte integrante deste. Já o “plano de drenagem”, 
também sem definição na legislação federal, é por nós conceituado como 
subespécie do “plano de recursos hídricos”, atuando na política e gestão relativa 
ao escoamento das águas pluviais nos espaços urbanizados das cidades. 
Enquanto o “plano de bacia” gerencia a política regional de drenagem das águas 
pluviais, o “plano de drenagem” tem como foco o escoamento das águas pelos 
logradouros públicos, ruas, canais e galerias, evitando alagamentos. O “plano de 
saneamento básico” está previsto na Lei nº 11.445/07 e envolve diretrizes para 
a gestão do conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações 
operacionais de: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza 
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urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais 
urbanas. 
 
4.5. Atividades ou empreendimentos de utilidade pública, interesse social 
ou baixo impacto ambiental 
De acordo com o disposto no §10, do artigo 4º, da Lei nº 12.651/12, a lei 
municipal deverá prever as atividades ou empreendimentos a serem instalados. 
É uma espécie de “zoneamento” dos usos que serão permitidos nesses terrenos. 
Mas a discricionariedade do legislador municipal é limitada pela própria Lei nº 
12.651/12, que indiretamente já impõe em linhas gerais o que será possível ser 
instalado ou ocupado nessas faixas marginais reduzidas.  
 
Assim, entendemos em nossas reflexões, que o legislador desenvolveu duas 
faixas marginais: a) uma que é destinada a “área de preservação permanente” 
propriamente dita, estabelecida na lei municipal, de natureza não edificável; b) 
outra é o estabelecimento de um zoneamento municipal na “área de preservação 
permanente” excluída ou reduzida. 
 
Na primeira faixa, destinada a manter intacta a “área de preservação 
permanente”, aplicam-se as regras da Lei nº 12.651/12, inclusive referente a 
intervenção e supressão nos casos de “utilidade pública”, “interesse social” ou 
“baixo impacto ambiental”. 
 
Na segunda faixa, que compreende a parcela excluída ou reduzida da medida 
original da “área de preservação permanente” as atividades ou 
empreendimentos devem também ser destinados exclusivamente aos casos de 
“utilidade pública”, “interesse social” ou “baixo impacto ambiental”. Esses usos 
compatíveis devem estar previstos na lei municipal, condicionando a ocupação 
exclusivamente aos limites estabelecidos pelo §10, do artigo 4º, da Lei nº 
12.651/12. 
 
A intenção da inclusão do §10 foi trazer segurança jurídica na aplicação dos 
casos de “utilidade pública”, “interesse social” ou “baixo impacto ambiental”, 
permitindo que o Município estabeleça previamente a “área urbana consolidada” 
onde todos os terrenos nela inseridos em “área de preservação permanente” 
possam ser ocupados com os usos compatíveis. Não fosse assim, para cada 
atividade ou empreendimento, seria necessário analisar o preenchimento dos 
requisitos legais para a intervenção ou supressão de vegetação em “área de 
preservação permanente”. Com o prévio estabelecimento dos terrenos sujeitos 
a ocupação, a uma consequente redução no tempo e nos custos para análise e 
aprovação dos projetos, visto que a área já se encontrará ambientalmente 
liberada, mas condicionada aos usos legalmente estabelecidos. 
 
A ocupação de “área de preservação permanente” localizada em “área urbana 
consolidada” somente será possível nos casos de “utilidade pública”, “interesse 
social” ou “baixo impacto ambiental”. 
 
Entende-se por “utilidade pública”: a) as atividades de segurança nacional e 
proteção sanitária; b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos 
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serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos 
parcelamentos de solo urbano aprovados pelos Municípios, saneamento, 
energia, telecomunicações, radiodifusão, bem como mineração, exceto, neste 
último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho; c) atividades e obras 
de defesa civil; d) atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na 
proteção das funções ambientais; e) outras atividades similares devidamente 
caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando 
inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, definidas 
em ato do Chefe do Poder Executivo federal. 
 
Constitui “interesse social”: a) as atividades imprescindíveis à proteção da 
integridade da vegetação nativa, tais como prevenção, combate e controle do 
fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantios com 
espécies nativas; b) a exploração agroflorestal sustentável praticada na pequena 
propriedade ou posse rural familiar ou por povos e comunidades tradicionais, 
desde que não descaracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a 
função ambiental da área; c) a implantação de infraestrutura pública destinada a 
esportes, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas 
e rurais consolidadas, observadas as condições estabelecidas nesta Lei; d) a 
regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados 
predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas 
consolidadas; e) implantação de instalações necessárias à captação e condução 
de água e de efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos são partes 
integrantes e essenciais da atividade; f) as atividades de pesquisa e extração de 
areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas pela autoridade competente; g) 
outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em 
procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e 
locacional à atividade proposta, definidas em ato do Chefe do Poder Executivo 
federal. 
 
É “baixo impacto ambiental”: a) abertura de pequenas vias de acesso interno e 
suas pontes e pontilhões, quando necessárias à travessia de um curso d’água, 
ao acesso de pessoas e animais para a obtenção de água ou à retirada de 
produtos oriundos das atividades de manejo agroflorestal sustentável; b) 
implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e 
efluentes tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água, 
quando couber; c) implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo; 
d) construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro; e) 
construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de 
comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em 
áreas rurais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos 
moradores; f) construção e manutenção de cercas na propriedade; g) pesquisa 
científica relativa a recursos ambientais, respeitados outros requisitos previstos 
na legislação aplicável; h) coleta de produtos não madeireiros para fins de 
subsistência e produção de mudas, como sementes, castanhas e frutos, 
respeitada a legislação específica de acesso a recursos genéticos; i) plantio de 
espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos 
vegetais, desde que não implique supressão da vegetação existente nem 
prejudique a função ambiental da área; j) exploração agroflorestal e manejo 
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florestal sustentável, comunitário e familiar, incluindo a extração de produtos 
florestais não madeireiros, desde que não descaracterizem a cobertura vegetal 
nativa existente nem prejudiquem a função ambiental da área; k) outras ações 
ou atividades similares, reconhecidas como eventuais e de baixo impacto 
ambiental em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA ou dos 
Conselhos Estaduais de Meio Ambiente. 
 
4.6. Tamanho da “área de preservação permanente” 
O §10, do artigo 4º, da Lei nº 12.651/12 apenas menciona que o Município 
poderá definir faixas marginais diversas das estabelecidas para os cursos 
d’água, no artigo 4º, caput, I, da Lei nº 12.651/12. Nada disse a respeito de uma 
área mínima. Deixou a critério do Município definir essa margem. Pode 
acontecer, inclusive, de não ser deixada faixa alguma na margem do curso 
d’agua, como pode ocorrer no caso de interesse público, para execução de obras 
de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de 
transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de 
solo urbano aprovados pelos Municípios e saneamento (art. 3º, VIII, “b”, Lei nº 
12.651/12). 
 
4.7. Motivação para alteração das faixas marginais 
Todos os atos administrativos devem ser fundamentados. É importante que haja 
sempre a busca pelo interesse público. Cabe a Prefeitura apresentar os 
argumentos para reduzir a “área de preservação permanente” às margens do 
curso d’agua em tamanho diverso daquele exigido pela legislação federal. 
 
4.7.1. Área de preservação permanente descaracterizada 
Terrenos que já tenham sofrido alteração do ecossistema, com a supressão da 
vegetação e o perecimento de sua função ecológica são elementos razoáveis 
para justificar a redução da “área de preservação permanente”. Mas nem sempre 
a “área de preservação permanente” está descaracterizada. O §10, do artigo 4º, 
da Lei nº 12.651/12, não restringe a competência municipal para definir as faixas 
marginais apenas dos locais com “área de preservação permanente” 
descaracterizada, pois a norma autoriza a ocupação de áreas que ainda 
mantenham sua vegetação nativa. 
 
Se a “área de preservação permanente” ainda mantem sua função ecológica, a 
alteração das faixas marginais pelo Município somente será justificável se a 
ocupação da “área de preservação permanente” for a única alternativa técnica 
para solucionar a demanda de utilidade pública, de interesse social ou de baixo 
impacto ambiental. 
 
Os comandos legais que autorizam a exploração antrópica das áreas de 
preservação permanente devem ser interpretados restritivamente, sob pena de 
colocar em risco o equilíbrio ambiental, comprometendo a sobrevivência das 
presentes e futuras gerações4. 
 

 
4 AgInt no REsp 1800773/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
14/09/2020, DJe 17/09/2020 
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Caso o terreno não esteja descaracterizado, ainda assim será possível reduzir 
as faixas marginais ao longo dos cursos d’água, mas em qualquer caso será 
preciso provar a “inexistência de alternativa técnica ou locacional à atividade 
proposta”. 
 
4.7.2. Inexistência de alternativa técnica ou locacional  
A ocupação das áreas de preservação permanente, com a redução das faixas 
marginais, penas se justifica se as intervenções forem excepcionais e na 
hipótese de inexistência de alternativa técnica ou locacional ao projeto 
pretendido. 
 
Esse é um requisito fundamental, do qual não pode ser afastado pelo estudo 
ambiental, pelo parecer jurídico ou pela decisão da autoridade competente. É 
uma regra absoluta, já definida pelo Supremo Tribunal Federal – STF no 
julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas contra o Código 
Florestal. 
 
4.7.3. Princípio da proibição ao retrocesso ambiental 
A definição de faixas marginas em medidas diferentes das atribuídas pela 
legislação federal quando não estiver devidamente motivada poderá resultar em 
ofensa ao “princípio da proibição ao retrocesso ambiental”. O “meio ambiente” é 
um direito de todos, bem de uso comum do povo, impondo-se ao poder público 
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações (art. 225, caput, Constituição Federal). 
 
É inconcebível a sumária redução dessas faixas quando ainda mantêm sua 
função ecológica e existam outras alternativas técnicas para as demandas de 
interesse coletivo. 
 
5. Terreno da União doado ao Município contendo “área de preservação 
permanente” 
A Lei nº 11.952/09 dispõe sobre a regularização fundiária de ocupações 
incidentes em terras situadas em áreas da União, no âmbito da Amazônia Legal, 
mediante alienação e concessão de direito real de uso de imóveis. 
 
A Amazônia Legal é formada pelos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato 
Grosso, Rondônia, Roraima, Tocantins, Pará e do Maranhão na sua porção a 
oeste do Meridiano 44º (art. 3º, I, Lei nº 12.651/12). 
 
Os Municípios deverão apresentar justificativa que demonstre a necessidade da 
área solicitada, considerando a capacidade de atendimento dos serviços 
públicos em função do crescimento populacional previsto, o déficit habitacional, 
a aptidão física para a urbanização e outros aspectos definidos em regulamento. 
 
Para que o Município seja beneficiário da doação ou da concessão de direito real 
de uso é preciso que a área esteja localizada em zona urbana, de expansão 
urbana ou de urbanização específica (art. 21, Lei nº 11.952/09). Além disso, é 
preciso que o Município possua legislação estabelecendo o ordenamento 
territorial. Em áreas com ocupações para fins urbanos já consolidadas ou com 
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equipamentos públicos urbanos ou comunitários a serem implantados, nos 
termos estabelecidos em regulamento, a transferência da União para o Município 
poderá ser feita independentemente da existência da lei municipal (art. 22, Lei 
nº 11.952/09). 
 
Com a inclusão do §5º, no artigo 22, da Lei nº 11.952/09, passou a ser prevista 
uma regra nova sobre eventual “área de preservação permanente” em terreno 
público da União, transferido ao Município. Neste caso, a legislação municipal 
que estabelecer o ordenamento territorial, deverá determinar os limites das áreas 
de preservação permanente marginais de qualquer curso d’água natural em área 
urbana, ouvidos os conselhos estaduais e municipais de meio ambiente. A regra 
imposta pelo legislador é que sejam ouvidos os dois conselhos ambientais, o 
estadual e o municipal. Essa é uma regra específica para a “área de preservação 
permanente” transferida pela União ao Município. Quando se tratar de outras 
situações (terrenos públicos municipais ou particulares), a “área de preservação 
permanente” também poderá ser reduzida, e serão ouvidos, alternativamente, 
um dos conselhos de meio ambiente, ou o estadual, ou o municipal. 
 
6. Parcelamento do solo 
No caso de parcelamento do solo (loteamento, condomínio de casas, 
condomínio de lotes ou desmembramento) é obrigatória a reserva de uma faixa 
não edificável para cada trecho de margem, indicada em diagnóstico 
socioambiental elaborado pelo Município.  
 
Esse documento a ser produzido pelo Município deve ter como fundamento o 
artigo 4º, caput, incisos I e II, da Lei nº 12.651/12. As águas “correntes e 
dormentes” ao qual se refere o legislador no artigo 4º, inciso III-B, da Lei nº 
6.766/79, são os cursos d’agua e os lagos e lagoas. As restrições ambientais a 
serem aplicadas são aquelas previstas na Lei nº 12.651/12. A ausência de 
legislação municipal ou do diagnóstico socioambiental não podem servir como 
artifício para ocupação de “área de preservação permanente”. 
 
Isso significa que a implantação de um loteamento às margens de um curso 
d’agua com largura de até 10 (dez) metros, exigirá que a “área de preservação 
permanente” seja de 30 (trinta) metros de cada lado. Essa exigência é 
obrigatória, pois lei federal estabeleceu essa área como um bem de interesse 
comum, já que o meio ambiente é um direito de todos. Mesmo sem o Município 
legislar sobre isso, é essa medida que deverá ser aplicada, pois ela está prevista 
em lei federal e a União possui competência para legislar sobre isso. 
 
Pretendendo a Prefeitura, amparada pelo interesse coletivo devidamente 
motivado, fixar novas medidas para as faixas marginas dos cursos d’agua (art. 
4, caput, I, Lei nº 12.651/12) poderá fazê-lo através de projeto de lei de Plano 
Diretor ou de lei municipal específica, ouvidos os conselhos de meio ambiente 
estadual ou municipal e cumprindo a norma do §10, do citado artigo 4º, que 
somente admite a redução dessas faixas se for “área urbana consolidada”. 
 
 



 
UNIVERSIDADE DE DIREITO PÚBLICO 

Escola Brasileira de Administração Pública 
www.unidip.com.br 

7. Regularização de ocupações isoladas em “área de preservação 
permanente” situada em “área urbana” 
Dispõe o § 6º, do artigo 4º, da Lei nº 12.651/12 que as edificações localizadas 
nas faixas marginais de cursos d’água naturais, em áreas urbanas definidas por 
lei municipal ou distrital que aprovar o instrumento de planejamento territorial, 
ficam dispensadas da observância da exigência de “reserva de uma faixa não 
edificável para cada trecho de margem, indicada em diagnóstico socioambiental 
elaborado pelo Município”. 
 
Devemos destacar que o legislador adota uma expressão mais abrangente, ao 
se referir a “área urbana” e não a “área urbana consolidada”. Desse modo, 
observamos que o dispositivo legal em estudo somente está exigindo ser uma 
“zona urbana” para que ocorra a ocupação das margens do curso d’agua. Não é 
preciso que seja uma “área urbana consolidada”.  
 
Acontece que, para que ocorra a dispensa de “reserva de uma faixa não 
edificável para cada trecho de margem, indicada em diagnóstico socioambiental 
elaborado pelo Município”, é preciso que as edificações tenham sido construídas 
até a data de 28 de abril de 2021 e que cumpram exigência de compensação 
ambiental determinada pelo órgão municipal ou distrital competente, salvo se 
houver ato devidamente fundamentado do poder público municipal ou distrital. 
Dois requisitos importantes são exigidos pelo legislador: a) o marco temporal de 
28/04/21; b) compensação ambiental, salvo ato fundamentado do poder público. 
 
Não se sabe ao certo o motivo da inclusão do dia 28/04/21, uma quarta-feira, 
como uma espécie de data limite para regularização das edificações erguidas 
sobre “área de preservação permanente”, inserida em imóvel qualificado como 
“área urbana consolidada”. O surgimento desse marco temporal ocorreu em um 
dos substitutivos apresentados na Câmara dos Deputados, mas não há 
justificativa nos relatórios e pareceres juntados ao processo legislativo. De 
qualquer forma, somente será possível regularizar edificações públicas ou 
particulares em “área de preservação permanente” se sua execução tiver 
ocorrido até 28/04/21. É certo que a exigência do marco temporal é justificável 
porque a regra é aplicável a “área urbana”, sem que precise estar consolidada. 
Entendeu o legislador pela necessidade de impor um critério mais restritivo 
quando ainda não existe a consolidação do imóvel. 
 
A compensação ambiental é obrigatória, a menos que seja dispensada em ato 
administrativo fundamentado (parecer técnico e decisão). Somente existe lugar 
para motivar a dispensa da compensação ambiental se a ocupação da “área de 
preservação permanente” não representar significativo impacto ambiental. Logo, 
nos casos de “baixo impacto ambiental”, mediante estudo e análise da 
autoridade municipal ou distrital, poderá ser justificada a dispensa da 
compensação. O “baixo impacto ambiental” é conceituado no artigo 3º, X, da Lei 
nº 12.651/12, já descrito acima.  
 
Nos casos de utilidade pública ou de interesse social, a compensação ambiental 
poderá ser feita de forma coletiva, conforme determinação do órgão municipal 
ou distrital competente (art. 4º, §7º, Lei nº 6.766/79). 
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A compensação ambiental deve ser feita em conformidade com o artigo 36, da 
Lei nº 9.985/00 e com o artigo 31, do Decreto nº 4.320/00. 
 
Acontece que o Presidente da República acertadamente vetou os §6º e 7º, do 
artigo 4º, da Lei nº 6.766/79, incluídos pela Lei nº 14.285/21, pois essas 
disposições são relativas à matéria típica de regularização fundiária e 
urbanística, incompatíveis com o artigo 4º, da Lei nº 6.766/79, que dispõe sobre 
os requisitos para aprovação de novos loteamentos. Há um problema grave de 
técnica legislativa, pois os §6º e §7º deveriam fazer parte da própria Lei nº 
12.651/12 ou do Estatuto da Cidade. Incluí-los na Lei nº 6.766/79 só tem espaço 
para interpretá-lo, como fizemos acima, como uma norma independente ou 
autônoma ao que estabelece todo o resto do artigo 4º, da Lei nº 6.766/79 e 
discrepando dos fundamentos e objetivos da própria lei federal de parcelamento 
do solo urbano (Lei nº 6.766/79). Daí porque os vetos, que ainda precisam de 
análise do Congresso Nacional para mantê-los ou rejeitá-los. 
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