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Resumo: O crescimento urbano exacerbado, característica de muitas cidades brasileiras, 
tem levado a uma constante degradação ambiental. O meio ambiente tem ampla proteção 
legislativa, mas tem sido preterido quando comparado ao direito de moradia da população. 
Esse trabalho visa demonstrar que a ocupação de áreas de preservação permanente se dá 
pela população de baixa e alta renda no município de Londrina-PR e que o poder público 
deve enfrentá-lo combativamente aplicando a legislação pertinente. 

 

 Palavras-chave: Proteção ambiental, moradia, área de 
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Abstract: The high urban growth, common in many brazilian cities, has increased the 
environmental damage. The environmental has large juridical protection, but has been 
pretermitted when compared to the population right to housing. This paper aim to 
demonstrate that the occupation in permanent protection area occurs by the low and high 
income in Londrina-PR and the public power has to deal face it combatively applying the law. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O crescimento desenfreado da maioria das cidades brasileiras e a necessidade de 

ordenamento do solo urbano configuram-se como desafios aos municípios. 

 

A criação de uma lei que regulamente os dispositivos constitucionais referentes à política 

urbana foi fundamental para que norteasse as ações dos gestores municipais. No entanto, 

ainda não eximiu as cidades da degradação ambiental que a ocupação desordenada gerou 

e ainda gera, a despeito da legislação. 

 

A estrutura básica que compreende os serviços de transporte, saneamento básico, acesso à 

educação e à saúde é precária. De encontro a essas dificuldades, os habitantes das cidades 
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brasileiras ainda se deparam com a redução dos espaços habitáveis sendo, por mais das 

vezes, renegados à margem do seu direito de moradia. 

 

Não é incomum que a população de baixa renda seja alocada em subúrbios e localidades 

ambientalmente protegidas tais como as áreas de preservação permanente (APP). Na 

realidade, tratam-se de áreas desestruturadas e sem as condições mínimas de moradia. 

 

Nesse sentido, pretende-se demonstrar que, a despeito do que preconiza a legislação de 

cunho urbanístico no Brasil, o direito à moradia e ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado vem sendo tratado com descaso em algumas situações. Como forma de 

exemplificar o exposto, será apresentado o caso das ocupações humanas em áreas de 

preservação permanente no município de Londrina – PR. 

 

2. MEIO AMBIENTE, CIDADE E A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL 

 

O meio ambiente vem recebendo gradativa proteção legislativa e especial atenção dos 

diferentes setores da sociedade civil. A esse respeito, a Lei Federal nº 6938/1 trouxe a 

definição mais utilizada no meio jurídico em seu artigo 3º, inciso I: 

 

“meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 

química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” 

 

A fim de abordar sua temática em todos os prismas possíveis, o meio ambiente pode ser 

ainda classificado em quatro espécies: i) natural,  ii) artificial, iii) cultural e iiii) do trabalho 

(FACHIN, 2012, p. 632). 

 

Ao se considerar a cidade como um meio ambiente artificial, deve-se salientar sua natureza 

jurídica ambiental e seu conceito, a saber: espaço urbano construído com um conjunto de 

edificações e equipamentos públicos (FIORILLO, 2012, p. 548). Por edificações entendem-

se as construções em que a população reside e/ou desenvolve suas atividades profissionais 

ou intelectuais e equipamentos públicos se referem aos bens públicos e sociais que tem por 

finalidade servir às edificações e satisfazer as necessidades dos habitantes (SILVA, 2006). 

 

Com relação ao tratamento constitucional da cidade, aqui considerada sempre enquanto 

meio ambiente artificial, verifica-se que sua proteção se dá em mais de um dispositivo. Com 

efeito, o artigo 225 da Carta Magna, bem como o artigo 182 e, ainda, o artigo 21, inciso XX e 

o mais que especial artigo 5º, inciso XXIII, versam sobre o tema. 
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Desta forma, tem-se que a cidade apresenta tutela mediata e imediata de acordo com a 

Constituição Federal, sendo que a primeira se verifica no artigo 225 com uma proteção geral 

do ambiente e o artigo 182 apresenta uma tutela imediata. A propósito, tal dispositivo traz, 

ainda, os objetivos da política urbana no país (FIORILLO, 2012, p. 549). 

 

De acordo com Fachin (2012, p. 631), a Constituição Federal de 1988 foi a primeira a se 

preocupar com a proteção do meio ambiente. As constituições anteriores apenas 

mencionavam alguns de seus componentes como rios e matas. Além disso, embora não 

expresso no rol do artigo 5º, o meio ambiente é um direito fundamental haja vista que se 

trata de um bem imprescindível para a sociedade (FACHIN, 2012, p. 632).  

 

Ainda sobre a proteção constitucional, importante registrar os artigos 23 (III, IV, VI) e 24 (VII, 

VIII), além do próprio artigo 225 que dispõem sobre preservação ambiental e os artigos 

21(IX), 30 (VIII) e 182 que tratam dos planos urbanísticos e função urbanística da 

propriedade urbana. 

 

3. ESTATUTO DA CIDADE 

 

O direito de propriedade, ao contrário do que possa parecer, é limitado e encontra sua 

normativa no já citado artigo 182, § 2º que condiciona tal direito ao cumprimento da função 

social da propriedade. Neste ponto é interessante observar como o texto constitucional 

relaciona o direito de propriedade, a função social da propriedade e o plano diretor. 

 

O caput é claro ao imputar ao Poder Público Municipal a política de desenvolvimento urbano 

e o § 2º determina que o cumprimento da função social da propriedade urbana está 

condicionada às exigências do plano diretor. Tal normativa é instrumento básico da política 

de desenvolvimento e expansão urbana (§ 1º). Ademais, o § 4º determina os critérios de 

utilização do solo urbano. 

 

O que se tem, portanto, é uma determinação constitucional acerca da política urbana sendo 

que esta nada mais faz do que compartilhar o espaço entre seus diversos usos já que se 

trata da atuação do Estado na organização do território das cidades. Logo, a política urbana 

tem ação nos equipamentos públicos e de forma a regulamentar a construção civil (PINTO, 

2005). 
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Com o advento da Lei Federal nº 10257 aprovada em 10 de julho de 2001, também 

conhecida por Estatuto da Cidade, os artigos 182 e 183 da Carta Magna foram 

regulamentados (FERNANDES, 2012 ). Nas palavras do autor: 

 

“A proposta é de que descentralização e democratização caminhem juntas para garantir a 

plena legitimidade social dos processos de planejamento urbano, formulação de políticas 

públicas, aprovação de leis urbanísticas e gestão de cidades.” 

Em seu capítulo I estabelece as diretrizes gerais e apresenta como objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana (artigo 2º, caput). 

No capítulo II apresenta os instrumentos necessários à consecução da política urbana. O 

capítulo III traz o plano diretor e o capítulo IV fala sobre a gestão democrática da cidade, 

além das disposições gerais trazidas no capítulo V. 

Entre as diretrizes gerais, destacam-se as dos incisos I e XII: 

“I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à 

moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços 

públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 

XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do 

patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico” 

O que se nota é que a referida lei traz em seu bojo o conceito de sustentabilidade no 

ambiente artificial ao prever a garantia aos requisitos essenciais à uma vida urbana digna. 

Ademais, consolidou a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e 

artificial. 

 
4. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E MORADIA 

 
As áreas de preservação permanente (APP) são áreas que se caracterizam pela proteção 

que recebem segundo o artigo 3º, inciso II da Lei Federal nº 12651/12. Tal dispositivo 

reconhece que podem ou não estar cobertas por vegetação nativa e tem “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” 
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Destarte o retrocesso legislativo em sua proteção quando da revogação da Lei Federal nº 

4771/65 pela lei citada anteriormente, as APP tem sofrido com o descaso quando de sua 

proteção. Isso, possivelmente se dê ainda pela escassa consciência ambiental da sociedade 

e do Estado. Haja vista a proteção ambiental ter sido consagrada no artigo 225 da Carta 

Magna e imposta ao Poder Público e à coletividade é fato que ambos também colaboram 

para sua degradação. (PAIANO, 2014 ) 

 

Ademais, a Constituição Federal é clara quando afirma que todos são destinatários do meio 

ambiente equilibrado devendo ser observado o seu direito pelas futuras gerações numa 

evidente referência à sustentabilidade. Desta forma, firma-se o entendimento da 

obrigatoriedade de preservação do ambiente tanto pelo cidadão comum quanto pelo Poder 

Público. BOFF (2012) indica que uma sociedade sustentável é autônoma, com cidadãos 

socialmente participativos com um “cuidado consciente para com a conservação e 

regeneração da natureza”. 

 

O que se visa, portanto, é evitar ou ao menos mitigar a degradação ambiental, assim 

definida na Política Nacional de Meio Ambiente (artigo 3º):  

 

“II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio 

ambiente.” 

 

No que tange às áreas de proteção permanente, importantíssimas para a manutenção de 

fundamentais recursos à vida, dentre eles a água, imperioso que sua proteção seja efetiva. 

Infelizmente, são áreas que ainda sofrem com degradação visto que tem tido diminuição de 

sua proteção inclusive no âmbito jurídico. Inúmeros são os casos em que tais áreas são 

devastadas e, em especial as que margeiam corpos d´água, tem sido invadidas por 

moradias populares. 

 

Barros et al. (2003) salienta que, além das funções de manutenção da qualidade da água e 

estabilização das margens de corpos d´água minimizando, assim, o assoreamento, os 

fundos de vale, enquanto áreas de proteção permanente, devem ser caracterizados também 

por sua importância para flora e fauna. 

 

O município de Londrina, localizado no norte do estado do Paraná, tem cerca de 6% de sua 

área urbana (24765 ha) composta por fundos de vale (APP) num total de 1478 ha 

(TRABAQUINI et al. 2009). 
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Barros et al. (2003) fornece importante informação sobre a ocupação/invasão dos fundos de 

vale no município de Londrina-PR: 25,4%, ou seja, 5,42 km2 de ocupação irregular no 

perímetro urbano nestas áreas de preservação permanente. 

 

Sobre o tema, Stipp et al. (2013) data da década de 1960 o agravamento da ocupação de 

fundos de vale e adjacências em Londrina com a formação de favelas. O período coincide 

com o êxodo rural no país e consequente aumento significativo da população morando nas 

cidades, principalmente em favelas e sem as condições mínimas de qualidade de vida 

como, por exemplo, saneamento básico. 

 

Stipp et al. (2013) traz alarmantes dados sobre a ocupação de áreas preservadas em 

Londrina. Em 2007 foram 31 em áreas públicas institucionais e de fundos de vale, num total 

de 69 assentamentos levantados sendo que na região leste a maioria estava às margens de 

córregos (APP). 

 

Já em 2009, foram 24 localidades ocupadas em fundos de vale, o que totalizou mais de 

1000 famílias “em situação de risco à vida e à preservação ambiental destas áreas 

consideradas sensíveis à ocupação urbana”. 

 

Trabaquini et al. (2009) concluiu em seu estudo que mais da metade dos fundos de vale de 

Londrina estavam sem vegetação, o que ia de encontro ao verificado por Barros e Zanini 

(apud TRABAQUINI et al. 2009) e que poucos apresentavam cobertura vegetal nativa. 

 

Considerando os 84 cursos d´água presentes na área urbana do município e inúmeras 

nascentes (TRABAQUINI et al. 2009), é evidente que o planejamento urbano bem como a 

preservação destas APP´s é tarefa árdua. No entanto, o que se verifica com o passar dos 

anos é diferente daquilo que a legislação apregoa. 

 

Ademais, no município de Londrina, a ocupação irregular de tais áreas é também realizada 

pela população de alta renda uma vez que encontram-se em imóveis de alto padrão às 

margens do Lago Igapó, reconhecido cartão postal da cidade (POLIDORO, 2009). 

 

Evidente que o direito à moradia, nos casos do município de Londrina, é tolhido da 

população de baixa renda sendo renegada à margem da sociedade e se vendo obrigada a 

ocupar APP. De acordo com Stipp et al. (2013), essa camada da sociedade está “relegada a 

falta de opção na produção social do espaço urbano”. 
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No entanto, ao se considerar que parte da população mais abastada da cidade também 

habita áreas de preservação permanente, deve-se avaliar tal situação pelo prisma da 

especulação imobiliária e não ao direito à moradia tolhido dessa parcela de cidadãos. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O que se verifica, portanto, é um contínuo desrepeito às áreas de proteção permanente e a 

legislação que versa sobre elas, pois ambas as camadas da população (alta e baixa renda) 

ocupam tais áreas de forma irregular e por motivos distintos. 

 

Logo, a solução cabível é uma atuação mais incisiva do poder público no sentido de 

proporcionar moradia digna à camada de baixa renda da população e coibir a ocupação de 

APP´s por empreendimentos de alto padrão, pois esta parcela populacional tem condições 

de se alocar em outras regiões que não infrinjam à legislação de tão importantes e frágeis 

áreas. 
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