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RESUMO 

 

 

O rio Cocó e seu entorno possuem singular particularidade, já que correspondem a uma área 
de grande relevância ecológica encravada numa área urbana bastante adensada. O presente 
trabalho teve como motivação o fato da área conhecida como “Parque do Cocó” não possuir 
uma gestão ambiental adequada, já que a unidade de conservação Parque Estadual não foi 
criada. Tem-se apenas uma poligonal extraída de decretos estaduais (nºs 20.253/1989, 
21.312/1991 e 22.587/1993), cuja finalidade era declarar determinadas áreas como de 
interesse social para que, após expropriadas, fossem destinadas à criação do parque. Tais 
decretos não criaram juridicamente a unidade de conservação, já que sua finalidade era apenas 
efetivar as desapropriações. Ao longo dos anos os decretos estaduais expropriatórios 
caducaram, as desapropriações não foram realizadas e a unidade de conservação não foi 
juridicamente criada. Nesse ínterim, houve significativa mudança no contexto urbano da 
cidade de Fortaleza, bem como alterações na legislação pertinente, o que enseja uma 
necessária revisão da poligonal do que viria a ser o “Parque do Cocó”. Nesse panorama, o 
estudo propõe critérios e requisitos a serem observados na criação de uma nova categoria de 
unidade de conservação. Além disso, a dissertação, como base na caracterização geoambiental 
e nos institutos jurídicos incidentes na área (zoneamento urbanístico, áreas de preservação 
permanente e terrenos de marinha), propõe diretrizes que servem de orientação a delimitação 
de uma poligonal que seja tecnicamente viável para o tipo de unidade de conservação 
aplicável à área de estudo. A pesquisa foi realizada por meio de revisão bibliográfica e 
documental, interpretação e manipulação de arquivos vetoriais cartográficos e levantamentos 
de campo. Após análise dos dados, o trabalho propõe que a “área básica” da futura UC seja 
definida com base na existência dos seguintes institutos jurídicos: áreas de preservação 
permanente, terrenos de marinha e as zonas do PDP-FOR/2009 com os parâmetros 
urbanísticos mais restritivos (ZPA 1 e ZRA). O trabalho sugere que o estado do Ceará ou o 
município de Fortaleza podem criar uma unidade de conservação juridicamente adequada e 
tecnicamente viável por meio de ações divididas em cinco etapas, as quais podem ser 
executadas em sequência ou paralelamente. A ETAPA 0 corresponde à fase preparatória, com 
revisão de arquivos vetoriais cartográficos, levantamento de ocupações e criação de uma 
modalidade de unidade de conservação compatível. A ETAPA 1 seria a fase de criação da UC 
com sua “área básica”, devendo ser desapropriados os imóveis situados em ZPA 1 ou em ZRA 
que não estejam ocupados ou que estejam ocupados por equipamentos públicos (vias, praças, 
etc). As ETAPAS 2 e 3 seriam ampliações da “área básica”, por meio da inclusão de áreas que 
poderão ensejar a realocação de pessoas e a remoção de ocupações. Quando os imóveis 
estiverem em terrenos de marinha, a União pode efetuar cessão de uso gratuita ao ente criador 
da UC (estado do Ceará ou o município de Fortaleza). E na ETAPA 4 deve-se integrar a 
gestão das UCs em mosaico, abrangendo a UC recém-criada e as já existentes no seu entorno. 
 
 

Palavras – chave: Parque do Cocó. Nova categoria de unidade de conservação. Plano Diretor 
Participativo do município de Fortaleza de 2009. Zoneamento urbanístico. Parâmetros de uso 
de ocupação do solo.  
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ABSTRACT 

 

The Cocó river and its surroundings have a singular peculiarity, because they meet an area of 
great ecological relevance stuck in a fairly densely populated urban area. This work was 
motivated by the fact that the area known as "Park of Cocó" not having adequate 
environmental management, since the State Park protected area was not created. There is only 
one polygon extracted from state decrees (n. 20.259/1989, 21.312/1991 and 22.587/1993), 
whose purpose was to declare certain areas as social interest so that after expropriated, were 
intended to create the park. Such decrees are not legally created the PA, since its purpose was 
only effecting the expropriation. Over the years the state expropriation decrees expired, 
foreclosures were not realized and protected area was not legally created. Meanwhile, there 
was a significant change in the urban context of the city of Fortaleza, and changes in the 
relevant legislation, which entails a necessary revision of the polygon that would be the " Park 
of Cocó". In this scenario, the study proposes criteria and requirements to be observed in the 
creation of a new category of protected area. Furthermore, the dissertation, based on 
environmental characterization and legal institutions incidents in the area (urban zoning, 
permanent preservation areas and marine land), proposes guidelines for the guidance of the 
boundary of a polygon that is technically feasible for the type of conservation unit applicable 
to the study area. The survey was conducted through literature review and documentary, 
interpretation and manipulation of cartographic vector files and field surveys. After analyzing 
the data, the paper proposes that the "basic area" of the future UC is defined based on the 
existence of the following legal institutions: areas of permanent preservation, marine lands 
areas and the most restrictive urban standards (ZPA 1 and ZRA) of the PDP-FOR/2009. The 
paper suggests that state of Ceará or the county of Fortaleza can create a legally adequate 
conservation unit and technically feasible through actions divided into five stages, which can 
be performed in sequence or in parallel. STAGE 0 corresponds to the preparatory phase, with 
review of cartographic vector files, lifting occupations and creating a type of compatible 
conservation unit. STAGE 1 would be the creation phase of UC with its "basic area" and 
should be expropriated the properties at ZPA 1 or ZRA that are not occupied or are occupied 
by public facilities (roads, squares and so on). STAGES 2 and 3 would be extensions of "basic 
research", by including areas that may give rise to relocation of people and the removal of 
occupations. When the properties are in marine lands, the Union may make use of free 
assignment of use for the creator entity of the UC (state of Ceará or the county of Fortaleza). 
And in STAGE 4 should integrate the management of protected areas in mosaic, covering the 
newly created UC and existing in its surroundings. 
 
 

Palavras – chave: Park of Cocó. New category of protected area. Participative Master Plan of 
the city of Fortaleza, 2009. Urban zoning. Standards of land occupation.  
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1. INTRODUÇÃO 

  

Um dos temas mais merecedores de debate no campo de estudo do desenvolvimento e 

meio ambiente consiste na análise ambiental de áreas em que há crescente ocupação e 

intervenção humana, haja vista a consequente descaracterização de seus atributos naturais. À 

medida que as cidades se expandem com a decorrente diminuição de suas áreas verdes, 

surgem inúmeros problemas de ordem social e ambiental.  

No caso de Fortaleza e sua região metropolitana existem problemas socioambientais 

crônicos tais como: impermeabilização do solo, desmatamentos e ocupações irregulares em 

áreas de preservação permanente-APPs, lançamento de efluentes sem tratamento em recursos 

hídricos, disposição irregular de resíduos sólidos, entre outros. Na maioria das regiões 

metropolitanas brasileiras os recursos hídricos e seu entorno são os principais sacrificados 

com a expansão desordenada das áreas urbanas. Na capital cearense, o rio Cocó vem sendo a 

mais notória vítima do crescimento desenfreado da cidade, sobretudo em razão da fragilidade 

ecológica de seu entorno. 

A bacia hidrográfica do rio Cocó encontra-se inserida totalmente na Região 

Metropolitana de Fortaleza (RMF). Nascendo na serra de Aratanha, município de Pacatuba, o 

rio Cocó possui uma extensão de 45 km e deságua no Oceano Atlântico, mais especificamente 

na praia do Caça e Pesca no município de Fortaleza. O rio Cocó e seu entorno possuem 

singular particularidade, já que correspondem a uma área de grande relevância ecológica 

encravada numa área urbana bastante adensada. Esse contexto torna ímpar a relação entre o 

rio Cocó e a cidade de Fortaleza.  

No caso, constam nesse espaço relevantes sistemas ambientais (geofácies), tais como: 

faixa de praia (estirâncio) e planície de deflação (berma e pós-praia); dunas móveis; dunas 

fixas; planície flúvio-marinha; planície fluvial e tabuleiros pré-litorâneos. 

Segundo Ceará (2003), faz-se necessário que a área conhecida como “Parque do 

Cocó” seja recuperada e preservada, tornando-a ecologicamente equilibrada e socialmente 

viável, num enforque ecoturístico e educativo, garantindo, assim, a sustentabilidade dos 

recursos ambientais, bem como possibilitando à sociedade usufruir de um espaço público e de 

qualidade. Desta feita, é fundamental para a cidade de Fortaleza a recuperação, conservação e 

proteção deste relevante recurso hídrico e seu entorno.  
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Entretanto, segundo Ceará (2008), o processo de uso e ocupação do rio Cocó, em sua 

porção que drena a cidade de Fortaleza, vem ocorrendo à margem de um planejamento 

urbanístico e sob uma lógica de uso e ocupação da terra que ignora as suas características 

ecológicas. De acordo com Santos (2006), na bacia do Cocó, assim como na maioria das 

bacias hidrográficas situadas ou que atravessam áreas urbanas, verifica-se uma série de 

problemas ambientais, com maior ênfase na deteriorização dos recursos hídricos, 

decapeamento da cobertura vegetal e ocupação irregular das planícies de inundação. 

Tal lógica interfere drasticamente no ecossistema, ocasionando, interna e 

externamente, uma série de consequências negativas às trocas de matéria e energia, as quais 

implicam em alterações significativas na qualidade ambiental. Segundo Oliveira (1996), a 

proteção de áreas relevantes ameniza os efeitos da urbanização, na medida em que promove a 

proteção das nascentes e dos mananciais, a permeabilidade do solo e a estabilização de 

superfícies por meio da fixação do solo pelas raízes das plantas, o equilíbrio do índice de 

umidade no ar, entre outros benefícios.  

A degradação ocorrida no rio Cocó e seu entorno se deve, dentre outros fatores, ao fato 

de que o que se conhece como “Parque do Cocó” ainda não existe juridicamente. Ou seja, o 

“Parque” existe de fato, mas não de direito. Tem-se apenas uma poligonal extraída de decretos 

estaduais (nºs 20.253/1989, 21.312/1991 e 22.587/1993), conforme a Figura 1 cuja finalidade 

era declarar determinadas áreas como de interesse social para que, após expropriadas, fossem 

destinadas à criação do parque. Tais decretos não criaram juridicamente a unidade de 

conservação-UC, já que sua finalidade era apenas efetivar as desapropriações.  

Além disso, de acordo com o art. 2º do Decreto Federal nº 4.340/2002 (regulamenta a 

Lei nº 9.985/2000 - SNUC), o ato de criação de qualquer unidade de conservação deve 

indicar, no mínimo, a “denominação”, a “categoria de manejo”, os “objetivos”, os “limites”, a 

“área da unidade” e o “órgão responsável por sua administração” e “atividades econômicas, 

de segurança e de defesa nacional envolvidas”. Os Decretos Estaduais nºs 20.253/1989, 

21.312/1991 e 22.587/1993 não criaram o “Parque do Cocó”, já que os aludidos decretos não 

indicaram os “objetivos”, o “órgão responsável por sua administração”, nem as “atividades 

envolvidas”. Portanto, trata-se de uma área que sofre grandes pressões imobiliárias e que não 

possui segurança jurídica, haja vista a unidade de conservação sequer existir legalmente.  
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Figura 1 - Poligonal extraída dos decretos estaduais – “Parque do Cocó”. Fortaleza – 2013.   

Fonte: SEMACE. Adaptado por Azevedo, 2014. 
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Passadas mais de 02 (duas) décadas, os decretos estaduais (nºs 20.253/1989, 

21.312/1991 e 22.587/1993) caducaram, as desapropriações não foram realizadas e a unidade 

de conservação não foi juridicamente criada. Nesse ínterim, houve significativa mudança no 

contexto urbano da cidade Fortaleza. Segundo o IPECE (2010), a densidade demográfica de 

Fortaleza que era de 5.263 hab/km² em 1991, passou para 6.854 hab/km² em 2000 e para 

7.815 hab/km² em 2010. Hoje, há trechos nessa poligonal com prédios e ruas, sendo técnica e 

economicamente inviável demolir e indenizar tais edificações. Além disso, o Plano Diretor 

Participativo do município de Fortaleza de 2009 – PDP-FOR/2009 modificou o zoneamento 

da cidade, de modo que os respectivos parâmetros urbanísticos devem ser observados na nova 

delimitação da área a ser protegida.    

Outro critério que norteou a definição da área em estudo diz respeito aos componentes 

ambientais. Nesse trecho do rio Cocó tem-se os seguintes sistemas ambientais (geofácies): 

faixa de praia (estirâncio) e planície de deflação (berma e pós-praia); dunas móveis; dunas 

fixas; planície flúvio-marinha; e tabuleiros pré-litorâneos.  

A compartimentação ambiental realizada nesta pesquisa evidenciou que os sistemas 

ambientais existentes na área em estudo possuem, em sua maioria, ecodinâmica instável ou 

com tendência à instabilidade, o que justifica a sua proteção e conservação. Além disso, o 

espaço já foi incorporado como um patrimônio natural da cidade pela população. 

Ademais, o diagnóstico dos problemas ambientais aponta que há diversos pontos 

degradados na área em questão. Assim, faz-se necessário implementar uma gestão ambiental 

com vistas a recuperar, conservar e proteger este espaço relevante para a cidade de Fortaleza. 

Deste modo, a poligonal prevista nos decretos estaduais precisa ser revista, com o 

intuito de se chegar a uma nova delimitação que se apresente territorialmente viável, sob os 

aspectos econômico, urbanístico, ecológico e jurídico. Isto posto, considerando que a 

poligonal prevista nos decretos precisa ser compatibilizada com o atual contexto da cidade do 

Fortaleza, fica evidenciado um dos objetivos do presente trabalho, qual seja, propor critérios e 

requisitos que orientem uma delimitação espacial tecnicamente apropriada para o tipo de 

unidade de conservação aplicável à área de estudo. Além da verificação de áreas inviáveis, 

devem, ainda, ser agregados à nova poligonal espaços ecologicamente relevantes, mas que 

não haviam sido contemplados na poligonal previstas pelos referidos decretos estaduais. 
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Com relação ao tema, foi criado, através do Decreto Estadual nº 29.215 de 06 de 

março de 2008, o Grupo de Trabalho Multiparticipativo do rio Cocó, com o objetivo de 

estabelecer as condições necessárias para regulamentar a criação de uma unidade de 

conservação denominada Parque Estadual do rio Cocó. Ocorre que, passados mais de seis 

anos desde a criação do citado grupo de trabalho, ainda não foi criada a unidade de 

conservação pretendida.  

Cumpre evidenciar, ainda, que o referido grupo de trabalho partiu de uma premissa 

equivocada, qual seja, a de que a categoria de unidade de conservação adequada para a área 

em comento é a do tipo “Parque Natural Estadual”, prevista no art. 11 da Lei do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação – Lei do SNUC (Lei Federal nº 9.985/2000). Contudo, 

por força do artigo 49 da Lei do SNUC, a área de um parque e sua zona de amortecimento 

devem ser consideradas, obrigatoriamente, zona rural, o que é incompatível com a área em 

estudo, encravada na zona urbana de Fortaleza.  

Criar uma unidade de conservação na modalidade “Parque Natural”, nos termos dos 

artigos 11 e 49 da Lei do SNUC, em que tanto a área da UC quanto à zona de amortecimento 

deve ser áreas rurais, dentro de uma área encravada numa área urbana altamente adensada, 

trará graves conflitos jurídico administrativos. O proprietário de imóvel situado, por exemplo, 

dentro da zona de amortecimento do parque pagará IPTU ao município ou ITR à União? Ao 

desmembrar seu terreno, se sujeitará à legislação urbanística ou à legislação agrária? 

Ademais, a proposta do aludido grupo de trabalho desconsidera os parâmetros de uso e 

ocupação definidos no zoneamento previsto no PDP-FOR/2009. A proposta de “zona de 

amortecimento”, por exemplo, conflita com os parâmetros urbanísticos de diversas zonas 

passíveis de ocupação pelo PDP-FOR/2009. 

Esses graves problemas certamente gerarão uma unidade de conservação 

juridicamente insegura, sujeita à desconstituição pela via judicial. Sejam as unidades do tipo 

“uso sustentável”, as quais não asseguram a dominialidade e proteção ambiental necessárias, 

sejam as UCs do tipo “proteção integral”, as quais são inviáveis para a proteção de áreas 

envoltas em adensamentos urbanos, ambas são incompatíveis com as particularidades do 

entorno do baixo curso do rio Cocó. Em síntese, o tipo de manejo adequado ao caso do 

entorno do baixo curso do rio Cocó não é satisfatoriamente atendido por nenhuma categoria 

de unidade de conservação prevista na Lei do SNUC.  
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O inciso III do §1º do art. 225 da Constituição Federal de 1988 estabelece que 

incumbe ao Poder Público “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”. Assim, os entes federados, no caso os estados e 

municípios podem criar outras modalidades de unidade de conservação visando atender 

particularidades regionais e/ou locais.  

Nesse sentido, a própria Lei do SNUC, no parágrafo único de seu artigo 6º, previu que 

podem integrar o SNUC, excepcionalmente e a critério do Conama, unidades de conservação 

estaduais e municipais que, concebidas para atender a peculiaridades regionais ou locais, 

possuam objetivos de manejo que não possam ser satisfatoriamente atendidos por nenhuma 

categoria prevista na referida lei e cujas características permitam, em relação a estas, uma 

clara distinção. 

Sob tais fundamentos, alguns estados e municípios criaram leis instituindo novas 

modalidades de unidade de conservação além das já previstas na Lei do SNUC. É o caso, por 

exemplo, do Distrito Federal, que por meio da Lei Distrital nº 827/2010, criou a categoria de 

unidade de conservação do tipo “Parque Urbano”. Ou seja, o Distrito Federal criou uma 

modalidade de UC compatível com sua particularidade. O referido ente federativo poderá, 

ainda, pleitear junto ao CONAMA a integração da referida unidade de conservação ao SNUC. 

Nesse contexto, o presente trabalho busca, dentre outros objetivos, propor, com base no art. 

225, §1º, III da CF/88, critérios e requisitos para a criação de uma nova categoria de unidade 

conservação que seja compatível com a área em análise (rio Cocó) e com casos semelhantes. 

Nova categoria esta que, posteriormente, poderia ser objeto de pleito junto ao CONAMA para 

inclusão no SNUC. 

Frente ao relatado, a devida proteção e conservação do baixo curso do rio Cocó e seu 

entorno demanda, além de uma poligonal territorialmente viável, a criação de uma categoria 

de unidade de conservação juridicamente adequada. Nesse panorama, a presente dissertação 

tem como objetivo geral efetuar uma análise acerca dos aspectos socioambientais e jurídicos 

relativos à gestão ambiental do baixo curso do rio Cocó, apresentando problemas e indicando 

alternativas juridicamente viáveis e ecologicamente adequadas para a proteção dessa área. 

De modo mais específico, o presente trabalho visa alcançar os seguintes objetivos: 
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 Apresentar uma análise dos contextos geoambiental e socioeconômico do 

baixo curso do rio Cocó; 

 Realizar um levantamento da legislação que rege a gestão ambiental no entorno 

do baixo curso do rio Cocó (Código Florestal - Lei Federal nº 12.651/2012, Decreto-

Lei nº 9.760/1946, Plano Diretor Participativo do município de Fortaleza de 2009, 

entre outros); 

 Na área em estudo, analisar os parâmetros de uso e ocupação definidos nas 

zonas previstas no PDP-FOR/2009; 

 Realizar levantamento e verificação de campo com o intuito de complementar 

a análise dos aspectos sociais, naturais, econômicos e jurídicos, além de contribuir na 

identificação dos passivos socioambientais; 

 Propor diretrizes que orientem a delimitação de uma poligonal que seja 

tecnicamente viável para o tipo de unidade de conservação aplicável à área de estudo, 

bem como compatível com as zonas previstas no PDP-FOR/2009; e 

 Propor critérios e requisitos a serem observados na criação de uma nova 

categoria de unidade de conservação que seja juridicamente adequada à área de estudo 

e que também seja aplicável em situações equivalentes (áreas adjacentes a recursos 

hídricos ecologicamente relevantes e encravados em adensamentos urbanos). 

Visando estruturar a apresentação do conteúdo, a presente pesquisa encontra-se 

subdividida em quarto etapas. Na primeira etapa foi efetuada pesquisa bibliográfica 

abordando a fundamentação teórica da pesquisa. Tais elementos são abordados no capítulo 2 

deste trabalho. Ainda no citado capítulo, são descritos os procedimentos técnico-

metodológicos utilizados ao longo da pesquisa. 

Na segunda etapa realizou-se a caracterização geoambiental da área em estudo, 

identificando os componentes de natureza geológica, geomorfológica, hidroclimática, 

pedológica e fitoecológica. Identificados os componentes, efetua-se a compartimentação 

geoambiental de área em estudo, apontando a ecodinâmica da paisagem de cada sistema 

ambiental. Esta etapa corresponde ao capítulo 3 deste trabalho. Ainda no capítulo 3, realiza-se 

o diagnóstico socioeconômico e ambiental da área em estudo. Nessa etapa, tem-se a pesquisa 

sobre o histórico do uso e ocupação da área em estudo com vistas a subsidiar o diagnóstico 

dos principais problemas ambientais.  

A terceira etapa trata do levantamento e análise da legislação federal, estadual e 



24 
 

 

 

municipal incidente na área em estudo. Nessa etapa são abordadas as principais questões 

jurídico-institucionais relativas ao uso e ocupação do “Parque do Cocó” e seu entorno, tais 

como, as áreas de preservação permanente, os terrenos de marinha, o PDP-FOR/2009, a 

situação jurídica da unidade de conservação “Parque do Cocó”, entre outros temas. Essa etapa 

se encontra concretizada nas linhas constantes no capítulo 4.  

Por fim, na quarta etapa, por meio da integralização dos dados obtidos ao longo da 

pesquisa, são apontadas as limitações socioambientais e jurídico-institucionais para a gestão 

adequada da área em estudo. Por meio do estudo comparado com outras normas e 

procedimentos adotados em outros entes federativos, a terceira etapa apresenta proposição de 

soluções para área em estudo.  

Assim, o trabalho sugere soluções quanto ao tipo de unidade de conservação 

juridicamente compatível com a área em estudo. Além disso, analisando os dados obtidos, 

bem como os critérios usados na avaliação de imóveis para fins de indenização nos processos 

de desapropriação, são propostas diretrizes para delimitação de uma poligonal tecnicamente 

viável. Estas ações estão presentes no capítulo 5 deste trabalho, o qual apresenta as 

considerações finais. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E PROCEDIMENTOS TÉCNICO-
METODOLÓGICOS 
 

O presente capítulo tem com propósito apresentar os fundamentos teóricos da presente 

pesquisa, bem como detalhar os procedimentos técnico-metodológicos utilizados para a 

elaboração da dissertação. Nesse contexto, as linhas adiante tratarão dos referidos pontos, a 

começar pelo Estado da Arte, que tem como objetivo evidenciar abordagens já realizadas e 

que possuem relação com o problema objeto desta pesquisa. 

 

2.1. Estado da Arte 

Esta pesquisa analisou trecho do rio do Cocó compreendido entre a BR-116 e a sua 

foz, no caso, a área conhecida como “Parque do Cocó”, ou seja, a área prevista na poligonal 

extraída dos decretos estaduais (nºs 20.253/1989, 21.312/1991 e 22.587/1993), cuja finalidade 

era declarar determinadas áreas como de interesse social para que, após expropriadas, fossem 

destinadas à criação do parque. Esta área é cercada de grandes polêmicas jurídico-

institucionais tendo em vista a não regulamentação jurídica do que a população entende com 

“Parque do Cocó”. Ou seja, a unidade de conservação não existe juridicamente, muito embora 

exista de fato, na percepção da população.  

Assim, faz-se necessário tecer alguns comentários sobre importância das unidades de 

conservação. Ademais, mostra oportuno explanar sobre o histórico das unidades de 

conservação, bem como expor a atual sistematização jurídico-institucional das unidades de 

conservação no Brasil. 

Tendo em vista o presente trabalho abordar a proteção e conservação de uma área 

ecologicamente relevante situada em área urbana adensada, cumpre, ainda, evidenciar os 

trabalhos e estudos que tratam desse tema. Ou seja, as linhas adiante também irão expor 

trabalhos e artigos que demonstram a relevância de áreas verdes na melhoria da qualidade 

ambiental do centro urbanos. Além disso, se mostrará oportuno destacar a importância do 

Plano Diretor, definido na Constituição Federal de 1988 como o instrumento básico da 

política de desenvolvimento e de expansão urbana Nesse contexto, insere-se a área objeto 

desta pesquisa. 
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2.1.1. O Meio Ambiente como um Direito Fundamental 

A legislação define o Meio Ambiente, em linhas gerais, como o conjunto de condições 

naturais e de influências que atuam sobre os organismos vivos e os seres humanos. Noutros 

termos, trata-se da interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais 

necessários ao desenvolvimento das mais variadas formas de vida. De acordo com Édis 

Milaré (2004, p. 78), o conceito jurídico de meio ambiente teria duas vertentes, a saber: 

No conceito jurídico mais em uso de meio ambiente podemos distinguir duas 
perspectivas principais: uma estrita e outra ampla. 
Numa visão estrita, o meio ambiente nada mais é do que a expressão do patrimônio 
natural e as relações com e entre os seres vivos. Tal noção, é evidente, despreza tudo 
aquilo que não diga respeito aos recursos naturais. 
Numa concepção ampla, que vai além dos limites estreitos fixados pela Ecologia 
tradicional, o meio ambiente abrange toda a natureza original (natural) e artificial, 
assim como os bens culturais correlatos.    

 

Com o desenvolvimento de uma consciência ambientalista, se fazia necessário o 

surgimento e elaboração de uma legislação ambiental compatível com os novos ideais. Com 

uma legislação inicialmente dispersa e confusa, os países, paulatinamente, foram inserindo a 

normatividade jurídica ambiental às suas constituições. No Brasil, obviamente o caminho não 

foi diferente. Hodiernamente, se apregoa que o meio ambiente é preocupação de todos. Tema 

em qualquer pauta. Todavia, extenso foi a trajeto percorrido até se chegar a tal nível de 

consciência, especialmente no plano jurídico. 

É de se destacar, por oportuno, a evolução histórica da legislação ambiental brasileira. 

Tendo como ponto de partida a Proclamação da Independência, de início, tem-se o Código 

Penal de 1830 que, em seus artigos 178 e 257, previa a punição pelo corte ilegal de madeiras. 

Havia, também, legislação sobre arruamento, bem como leis de ordem sanitária. 

Posteriormente, com a edição do Código Civil de 1916, puderam ser verificadas normas de 

proteção aos direitos de vizinhança, os quais, reflexamente, alcançavam o meio ambiente.  

A década de 30 do século XX foi marcada pela edição de 3 normas por demais 

relevantes à tutela jurídica ambiental, a saber: o Decreto-Lei nº 23.793, de 23/01/1934, 

conhecido como Código Florestal; o Decreto nº 24.645, de 10/07/1934, o qual coibia maus 

tratos a animais; e o Decreto-Lei nº 25, de 30/11/1937, que organizava o patrimônio histórico 

e artístico nacional, atualmente ainda em vigor. Com ao advento do Código Penal ora vigente, 
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instituído pelo Decreto-Lei nº 2.848, de 7/12/1940, dispositivos legais como o art. 165, o qual 

trata do dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico, interferiram indiretamente 

na tutela jurídica ambiental. 

Com o advento da Segunda Guerra Mundial, os avanços da legislação ambiental 

somente foram retomados na década de 60, com a edição de importantes textos legais, quais 

sejam: o novo Código Florestal, instituído pela Lei nº 4.771/1.965; a Lei de proteção à Fauna, 

correspondente à Lei nº 5.197/1967 e o Código de Pesca, editado pelo Decreto-Lei nº 

221/1967. 

Ressalte-se que até então praticamente não havia produção doutrinária específica sobre 

o tema ambiental, com a exceção da obra Direito Florestal Brasileiro, de Osni Duarte Pereire, 

publicada em 1950. De um modo geral, apenas existiam as considerações dos doutrinadores 

civilistas e penalistas que, ao tratar de temas conexos ao meio ambiente, acabavam por 

abordar incidentalmente sobre o referido assunto. A partir da década de 1970 surge, no Brasil, 

uma forte produção doutrinária especificamente sobre direito ambiental. Em termos de 

legislação, um dos marcos da referida década foi a publicação do Decreto-Lei nº 1.431/1975, 

considerado, talvez, o primeiro diploma brasileiro de objetiva proteção ambiental. 

Com a produção doutrinária e legislativa ocorrida na década de 1980, a evolução do 

Direito Ambiental se acelera. Dentre os textos legais, destaque para a Lei nº 6.938, de 

31/08/1981, conhecida como Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Antes dela, outros 

diplomas normativos buscavam atacar, a priori, apenas os aspectos em que a poluição se 

manifestara mais criticamente.  

Essa normatização isolada dos vários tipos de manifestação da poluição deu ensejo a 

um “mar” de diplomas legais sem sistematização. Com isso, surge um problema 

metodológico, que consiste em determinar se a defesa do meio ambiente deveria ser objeto de 

leis setoriais ou de leis que dessem um tratamento unitário à tutela ambiental. Ocorre, que, 

ante as peculiaridades inerentes a cada aspecto do meio ambiente, torna-se inviável a 

aplicação de uma tutela ambiental unitária. Some-se a isso, o fato de que num Estado Federal, 

como o Brasil, a competência para legislar e administrar sobre a matéria distribui-se pelas três 

entidades federativas: União, estados e municípios. 

É nesse contexto que a Política Nacional do Meio Ambiente ganha sua verdadeira 

importância. Em sua obra, José Afonso da Silva (2004, p. 40) sintetiza a necessidade de uma 
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unidade política:  

Não é necessária, e talvez nem seja possível, uma unidade legislativa, à vista dos 
problemas observados supra. O que é imprescindível é a unidade política. Essa é a 
preocupação que deve orientar uma Política Global do Meio Ambiente, traduzida em 
lei geral federal. Essa orientação é que vem gerando uma normatividade mais ampla 
e sistematizada, a começar pela Lei 6.938, de 31.8.1981, que dispôs sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente e sobre o Sistema Nacional do Meio Ambiente, seus 
fins e mecanismos de formulação e aplicação. 

Outro aspecto importante foi a definição de meio ambiente que, com a vigência da Lei 

da PNMA, passou a ser legal. Prescreve o art. 3º, inciso I da citada lei que: 

Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
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; 

[...] 

Nessa esteira de produção legislativa, tem-se ainda como destaque a edição da Lei nº 

7.347/1985, ou Lei da Ação Civil Pública. Pouco mais de 3 anos depois, houve o grande 

marco, a saber: a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil em 

05/10/1988. 

A Constituição Federal de 1988 estabelece que todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida. Dada sua abrangência e relevância, a proteção do meio ambiente se configura, conforme 

previsto no caput do art. 225 da Carta Magna, como um dever do Poder Público e da 

coletividade: 

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.  

Vale ressaltar, por pertinente, o pioneirismo da Constituição Federal de 1988. Isto 

porque no que tange ao meio ambiente e à sua proteção jurídica, trouxe uma imensa novidade 

em relação àquelas que a antecederam. A primeira constituição brasileira, também conhecida 

como Constituição Imperial de 1824, sequer fez referência à questão do meio ambiente. No 

curso cronológico, tem-se a Constituição de 1891, já no período republicano. Esta, apenas 

conferiu, em seu artigo 34, nº 29, competência à União para legislar sobre as minas e terras. 

Posteriormente, a Constituição Federal de 1934, em seu artigo 5º, inciso XIX, veio atribuir à 

União competência legislativa sobre bens de domínio federal, riquezas do subsolo, mineração, 
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metalurgia, água, energia hidrelétrica, florestas, caça e pesca e sua exploração. 

Adiante, o art. 16, inciso XIV, da Constituição de 1937 determinou que competia 

privativamente à União o poder de legislar sobre os bens de domínio federal, minas, 

metalurgia, energia hidráulica, águas, florestas, caça e pesca e sua exploração. A Constituição 

Federal de 1946 se resumiu a prescrever, no inciso XV de seu art. 5º, que competia ao ente 

federal legislar sobre riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, energia elétrica, 

florestas, caça e pesca. Por fim, a Constituição Federal vigente em 1967 estabeleceu, em seu 

artigo 8º, inciso XII, que competia à União organizar a defesa permanente contra as 

calamidades públicas, especialmente a seca e as inundações. 

Paulo de Bessa Antunes (2005, p. 59) resume bem o alcance, na matéria em questão, 

das Constituições anteriores à Carta Magna em vigência: 

De fato, as Leis Fundamentais anteriores não se dedicaram ao tema de forma 
abrangente e completa, as referências aos recursos ambientais eram feitas de 
maneira não sistemática, sendo certo que os mesmos eram considerados, 
principalmente, como recursos econômicos. 

Evidentemente não se poderia exigir das Constituições pretéritas uma ampla visão da 

matéria ambiental. Não cabe exigir do homem além daquilo que sua época pode proporcionar. 

Como dito anteriormente, o tratamento dado à questão do meio ambiente pela nossa 

Constituição não é nada mais que um reflexo da consciência ambiental que se formou ao 

longo dos últimos anos. 

Dentre as novidades trazidas pela Constituição da República de 1988, ganha destaque 

o fato de ser dotada de um capítulo específico para questões ambientais. Trata-se do Capítulo 

VI, do Título VIII, sobre a “Ordem Social”. Além do que, ao longo dos demais dispositivos 

que a compõem, trata das obrigações da sociedade e do Estado brasileiro para com o meio 

ambiente. Nesse diapasão, há referências explícitas e implícitas ao meio ambiente no curso do 

texto constitucional.  

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, §1º, III, prescreve que para assegurar 

o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado cabe ao Poder Público 

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. Nesse diapasão, questiona-se o que viria a ser “espaços territoriais especialmente 
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protegidos”. Na definição de José Afonso da Silva (2004, p. 230):  

Espaços Territoriais Especialmente Protegidos são áreas geográficas públicas ou 
privadas (porção o território nacional) dotadas de atributos ambientais que 
requeiram sua sujeição, pela lei, a um regime jurídico de interesse público que 
implique sua relativa imodificabilidade e sua utilização sustentada, tendo em vista a 
preservação e proteção da integridade de amostras de toda a diversidade das 
espécies, a preservação e proteção dos recursos naturais. 

Nessa mesma linha explana Édis Milaré (2004, p. 233) acerca do conceito de “espaços 

territoriais especialmente protegidos”:  

Espaços territoriais especialmente protegidos são espaços geográficos, públicos ou 
privados, dotados de atributos ambientais relevantes, que, por desempenharem papel 
estratégico na proteção da diversidade biológica existente no território nacional, 
requerem sua sujeição, pela lei, a um regime de interesse público, através da 
limitação ou vedação do uso dos recursos ambientais da natureza pelas atividades 
econômicas.  

Com o advento da Lei nº 9.985, de 18/07/2000, instituiu-se o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação – SNUC. Sobre as unidades de conservação, faz-se necessário tecer 

alguns comentários. 

 

2.1.2. Unidades de Conservação – UCs 

As ações humanas na busca pelo desenvolvimento não têm encontrado limites, 

gerando, em regra, a redução da biodiversidade, entre outras consequências ambientais 

negativas. Embora a noção de sustentabilidade ambiental apenas tenha se consolidado durante 

o século XX, notadamente após a 2ª Guerra Mundial, a criação de áreas protegidas remonta a 

anos bem anteriores. Nesse sentido, segue trecho da lição de Milano (2001):  

Aparentemente, a ideia de proteção de áreas naturais no mundo ocidental teve seu 
início na Europa durante a Idade Média, com o objetivo de proteção de recursos da 
fauna silvestre e seus habitats para o exercício de caça pela realeza e aristocracia 
rural. Mas, também, outras medidas para proteção de áreas naturais foram tomadas 
em vários países europeus em meados do século XIX, todavia, sempre 
fundamentadas na utilização da natureza por parte da população, podendo estar 
relacionada ao suprimento de madeiras, de frutos ou essências silvestres, de água ou 
de outros produtos.  

 

Segundo o referido autor, a noção de área natural protegida, bastante diferente do 

conceito atual, surgiu com a criação do primeiro Parque Nacional do mundo, o Yellowstone, 

em 1872, nos Estados Unidos, iniciativa que ocorreu durante expedição exploratória de 

colonização à região do rio de mesmo nome. A ideia era preservar a área de atividades 
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produtivas humanas visando garantir seu estado natural. 

Motivados por essa iniciativa, outros países aderiram ao procedimento e iniciaram a 

criação de Parques e outras áreas protegidas, a exemplo do Canadá, em 1885, Nova Zelândia, 

em 1894, e Austrália, África do Sul e México, em 1898. No Brasil, segundo Amado (2013), a 

primeira unidade de conservação instituída oficialmente foi o Parque Nacional de Itatiaia, em 

1937, por meio do Decreto nº 1.713, na gestão de Getúlio Vargas.  

Esse surgimento de parques em vários países não ocorreu de forma padronizada, já 

que não havia critérios gerais para seleção e manejo dessas áreas. Ou seja, a instituição de 

parques tomou características específicas em casa país. Em 1962, foi realizada a 1ª 

Conferência Mundial sobre Parques Nacionais, oportunidade em que foram discutidos e 

aprofundados conceitos e critérios básicos para atividades a serem permitidas e proibidas em 

áreas protegidas.  

Segundo Milano (2001), desde o início da criação das primeiras áreas protegidas, as 

preocupações com a conservação da natureza foram evoluindo, transcendendo o conceito 

original dos parques naturais. As áreas a serem protegidas assumiram outros objetivos, como 

a proteção de recursos hídricos, manejo de recursos naturais, desenvolvimento de pesquisas 

científicas, entre outros.  

Assim, em razão das diferentes motivações para proteção e conservação de 

determinada área, constatou-se a necessidade de criar tipos distintos de unidades de 

conservação ou categorias de manejo. Ademais, devido à caracterização econômica e 

ecológica específica de cada país, bem como em face do elenco diversificado de objetivos de 

proteção e conservação a ser especificamente adotado, fez-se necessário estabelecer conjuntos 

de unidades de conservação com categorias de manejo distintas, visando, assim, alcançar os 

objetivos de conservação específicos de cada lugar. 

Essa diversidade de objetivos e modalidades diversas de proteção ensejou a 

necessidade de definir um sistema de unidades de conservação. De acordo com Milano 

(2001): 

É dessa forma que evoluiu o conceito de sistema de unidades de conservação, sendo 
este entendido com o conjunto organizado de áreas naturais protegidas na forma de 
unidades de conservação que, planejado, manejado e administrado como um todo, é 
capaz de viabilizar os objetivos nacionais de conservação.   

 



32 
 

 

 

Conforme apontado anteriormente, no Brasil, a primeira unidade de conservação foi 

criada em 1937. Assim, a criação de unidades de conservação no Brasil é uma prática que 

começou ainda na primeira metade do século XX e que teve um forte impulso a partir da 

década de 1970, por influência da maior representatividade da questão ambiental, sobretudo 

em amplitude internacional. No Ceará, a primeira unidade de conservação criada foi a 

Florestal Nacional Araripe-Apodi – FLONA do Araripe, instituída pelo Decreto Federal nº 

9.226, de 02 de maio de 1946.   

Com o avanço histórico da noção de áreas protegidas, o ponto comum entre as 

diversas categorias de unidades conservação relaciona-se com a manutenção da 

biodiversidade. A noção de unidades de conservação está intimamente ligada à conservação 

da biodiversidade. De acordo com Milano (2001), como não é dada ao homem a capacidade 

de predizer quais espécies algum dia poderão ser úteis como recursos, a preservação da 

diversidade genéticas e biológica é antes de tudo um investimento. Nesse panorama, a 

conservação dos recursos hídricos é, portanto, apenas uma das muitas condições requeridas 

para a sobrevivência e bem-estar dos homens. 

Segundo Azevedo e Bastos (2011), essa delimitação de áreas prioritárias, dentro do 

território nacional, para o estabelecimento de tutelas ambientais restritas tem sido uma 

importante ferramenta da gestão ambiental na esfera governamental. Existem algumas áreas 

diferenciadas, do ponto de vista natural, que merecem cuidados especiais e isso pode se 

justificar por diferentes motivos como, por exemplo, a biodiversidade, a beleza cênica ou até 

mesmo a elevada vulnerabilidade ambiental. No Brasil, tais áreas delimitadas recebem o 

nome de unidades de conservação (UCs). 

A própria Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981) já visava à 

definição de áreas prioritárias de ação governamental, relativa à qualidade e ao equilíbrio 

ecológico. Conforme a lição de Derani (2001), criar espaços especialmente protegidos por 

norma jurídica é instituir, pela idealização, ambientes racionalmente delimitados e de ação 

humana programada a priori. Nesse diapasão, o Direito cria aquilo que antes as sociedades, 

segundo sua cultura, já definiam: ocupações diferenciadas do espaço disponível para a ação 

antrópica. Assim, a norma jurídica é um veículo e, como tal, tem a capacidade de expor e 

impor finalidades últimas a serem alcançadas pela sociedade, assim como os meios para 

alcançá-las.  
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Atualmente, a norma jurídica brasileira que trata especificamente acerca de UCs é a 

Lei Federal nº 9.985/2000, a qual estabeleceu o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC). De acordo com o artigo 2º, I da citada norma, entende-se por Unidade 

de Conservação-UC, “o 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 referida lei, em seu art. 2º, III, sedimenta a correlação entre unidades de conservação 

e biodiversidade, ao estabelecer o conceito de diversidade biológica, qual seja, a variabilidade 

de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas 

terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem 

parte, compreendendo, ainda, a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de 

ecossistemas. 

Ademais, o inciso II do art. 2º da Lei do SNUC consolida a razão de ser desses 

espaços territoriais especialmente protegidos ao definir conservação da natureza com o 

manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a 

utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa 

produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial 

de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a sobrevivência 

dos seres vivos em geral.  

 Cumpre destacar que a referida norma previu 12 (doze) categorias de unidades 

conservação, dividindo-as em dois grupos, a saber: Unidades de Proteção Integral e Unidades 

de Uso Sustentável. Nas UCs de proteção integral, procura-se preservar a natureza, sendo 

admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos na 

própria Lei n° 9.985/2000. Já nas de uso sustentável, oobjetivo básico é compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 

O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias de 

unidade de conservação: Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque Nacional; 

Monumento Natural; e o Refúgio de Vida Silvestre.  

No que se refere ao grupo das Unidades de Uso Sustentável, tem-se as seguintes 

categorias de unidade de conservação: Área de Proteção Ambiental; Área de Relevante 
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Interesse Ecológico; Floresta Nacional; Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável; e Reserva Particular do Patrimônio Natural.  

No Ceará, as UCs federais são geridas pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade 

(ICMBio), as estaduais pelo Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente (CONPAM), 

as municipais pelas secretarias municipais e as particulares pelos seus respectivos 

proprietários. A gestão estadual da UCs no Ceará, que antes era realizada pela 

Superintendência Estadual do Meio Ambiente-SEMACE, passou a ser atribuição do 

CONPAM após a edição da Lei Estadual nº 14.950, de 27/06/2011, a qual dispõe sobre o 

Sistema Estadual de Unidades de Conservação – SEUC, revogando, assim, a Lei Estadual nº 

14.390, de 07/07/2009. No que se refere à Lei do SEUC/CE, esta praticamente repete todos os 

critérios, parâmetros e definições já existentes na Lei do SNUC, razão pela qual não há 

comentários adicionais a serem feitos nesse momento do trabalho. 

O Ceará possui 73 UCs no total ao longo de seu território. Em termos de instância 

administrativa, esse estado conta com 11 UCs federais, sendo 4 de proteção integral e 7 de uso 

sustentável, 27 unidades estaduais, com 12 de proteção integral e 15 de uso sustentável, 13 

unidades municipais e 22 particulares, sendo 16 Reservas Particulares do Patrimônio Natural 

(RPPN) e 6 Reservas Ecológicas Particulares (REP). É importante desatacar que esse número 

de UCs, fornecido pelo site da Superintendência Estadual do Meio Ambiente, apresenta uma 

série de unidades estaduais que ainda não estão juridicamente amparadas ou apresentam 

categorias inexistentes no SNUC, tais como parque ecológico ou parque botânico.  

A gestão ambiental estadual a partir da criação de UCs tem se destacado como uma 

estratégia decepcionante em vários aspectos. Em termos de alcance de objetivos da criação de 

UCs no Ceará, apenas algumas pequenas UCs federais têm tido êxito, sobretudo as de 

proteção integral. Dentre os exemplos de sucesso destacam-se o Parque Nacional de Ubajara e 

Floresta Nacional do Araripe.  

Ademais, de acordo com o art. 55 da Lei do SNUC, as unidades de conservação e 

áreas protegidas criadas com base nas legislações anteriores e que não pertençam às 

categorias previstas na dita lei serão reavaliadas, no todo ou em parte, no prazo de até dois 

anos, com o objetivo de definir sua destinação com base na categoria e função para as quais 

foram criadas, conforme o disposto no regulamento da Lei do SNUC. Isso significa dizer que 

as UCs mais antigas, criadas antes da vigência da Lei do SNUC, deveriam ter sido reavaliadas 
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para serem compatíveis com a norma federal. 

Por fim, outro grave problema na gestão das UCs reside na falta de elaboração e/ou 

implementação jurídica dos planos de manejo. A título de ilustração, no estado do Ceará, 

poucas UCs apresentam planos de manejo elaborados e, muito menos ainda, com planos de 

manejo juridicamente publicados e vigentes. Nessa perspectiva, existem relatórios técnicos 

produzidos, porém, juridicamente desamparados, ou seja, sem poder coercitivo. 

Feita essa breve exposição sobre o histórico da conservação da biodiversidade e o 

funcionamento do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, que se passe a 

tratar, nas linhas adiante, da importância em se proteger e conservação áreas ecologicamente 

relevantes situadas em zonas urbanas. 

 
 
2.1.3. Proteção e conservação de espaços ecologicamente relevantes em áreas urbanas 
 

De acordo com Brandão e Lima (2002), o meio ambiente urbano sofreu grandes 

alterações nas suas condições naturais devido à ação humana, já que no decorrer do 

desenvolvimento das cidades o homem não se preocupou com os recursos naturais, 

degradando-os como se fossem inesgotáveis. 

Com a degradação acelerada do meio ambiente desde a revolução industrial, o século 

XX foi marcado por discussões direcionadas à promoção da conscientização e da necessidade 

de mudança no comportamento do homem em relação à natureza, objetivando mudanças nos 

modelos econômicos vigentes, no desenvolvimento humano e na proteção ambiental, por 

meio da harmonização entre esses três segmentos (BRANDÃO; LIMA, op. cit.).  

Segundo Freires (2012), no Brasil, a explosão demográfica ocorrida na segunda 

metade do século XX juntamente com o intenso processo de urbanização, que marcou o 

período, provocaram impactos desastrosos na paisagem natural das cidades. De acordo com 

Mucci (2005), a criação e expansão das cidades é considerada o maior impacto que o homem 

causa na natureza. Nos ecossistemas que não sofreram nenhuma intervenção humana pode-se 

verificar uma sinergia perfeita, ao passo que nas cidades não se encontra mais esse equilíbrio.  

Em razão do crescimento das cidades, constata-se uma diminuição das áreas verdes 

existentes, o que provoca a perda da própria qualidade de vida. Isso porque as áreas verdes 
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propiciam inúmeras vantagens como: redução da poluição atmosférica, amenização climática, 

diminuição da poluição sonora, alimentos para fauna e até mesmo para o homem, conforto 

psicológico, melhoria na qualidade visual, valorização imobiliária, proteção e preservação dos 

recursos hídricos e do solo, atrativos para lazer e recreação (ANDRADE, 2001).  

Nesse panorama, devido aos problemas ambientais que as cidades promovem e a 

necessidade do homem de viver em um ecossistema equilibrado, faz-se imperioso o 

desenvolvimento de um planejamento adequado das cidades. Tais planejamentos devem ser 

norteados por meio de estudos técnico-científicos, que forneçam subsídios para a utilização 

racional dos recursos naturais existentes, contemplando o meio físico e o biológico, associado 

ao desenvolvimento socioeconômico (ANDRADE, op. cit).  

A qualidade ambiental urbana está diretamente ligada ao acesso dos moradores a 

espaços livres que possam permitir um saudável contato com a natureza, propiciando também 

possibilidades de socialização e expressão cultural. Segundo Seraphim (2010), para uma 

melhor qualidade de vida no âmbito dos espaços urbanos faz-se necessária uma combinação 

entre conservação da natureza, conservação da flora e da fauna, conservação do solo, funções 

climáticas e as necessidades da população em relação à recreação e relaxamento em contato 

com a natureza. Nesse panorama, entre em cena a importância da criação de áreas verdes em 

zonas urbanas. 

Para Oliveira (1996), as áreas verdes são áreas permeáveis (sinônimo de áreas livres) 

públicas ou não, com cobertura vegetal predominantemente arbórea ou arbustiva (excluindo-

se as árvores nos leitos das vias públicas) que apresentem funções potenciais capazes de 

proporcionar um microclima distinto no meio urbano em relação à luminosidade, temperatura 

e outros parâmetros associados ao bem-estar humano (funções de lazer); com significado 

ecológico em termos de estabilidade geomorfológica e amenização da poluição e que suporte 

uma fauna urbana, principalmente aves, insetos e fauna do solo (funções ecológicas); 

representando também elementos esteticamente marcantes na paisagem (função estética), 

independentemente da acessibilidade a grupos humanos ou da existência de estruturas 

culturais como edificações, trilhas, iluminação elétrica, arruamentos ou equipamentos afins; e 

onde as funções ecológicas sociais e estéticas poderão redundar entre si ou em benefícios 

financeiros (funções econômicas). 

Segundo Sanchonete (2004), as áreas verdes em uma cidade podem propiciar diversos 
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benefícios ambientais como: promoção de conforto térmico pela diminuição das temperaturas; 

diminuição do consumo de energia nos centros urbanos; resfriamento por sombreamento e 

evapotranspiração; promoção da melhoria da qualidade do ar, através da geração de oxigênio 

na atmosfera, diminuição do gás carbônico e absorção de partículas poluentes; promoção da 

estabilidade climática; controle da erosão pela proteção que o sistema radicular da vegetação 

confere ao solo; manutenção de umidade no solo; proteção das áreas de captação de água; 

controle de inundações; controle da poluição sonora; proteção de nascentes; promoção da 

biodiversidade favorecendo a conservação da vida silvestre, oportunizando a propagação de 

espécies nativas; além da promoção do desenvolvimento sustentável, prejudicado pela 

urbanização. 

Nucci (2001) afirma que as áreas verdes estabilizam de forma significativa as 

superfícies por meio da fixação do solo através das raízes das plantas. Além disso, protegem a 

qualidade da água; filtram o ar; diminuem a poeira em suspensão; equilibram os índices de 

umidade no ar; reduzem o barulho; servem de abrigo para a fauna; contribuem para a 

organização e composição de espaços no desenvolvimento das atividades humanas; e atenuam 

o impacto pluvial auxiliando na captação de águas pluviais. 

 

2.1.3.1. Proteção e conservação do baixo curso do rio Cocó e seu entorno 

Como se pode observar, é essencial a conservação e proteção de áreas ecologicamente 

relevantes em áreas urbanas. No caso do município de Fortaleza, o raciocínio não pode ser 

diferente. O rio Cocó e seu entorno são áreas de extrema relevância ecológica para a cidade de 

Fortaleza. “A biodiversidade que compõe esse ecossistema caracteriza-se pela presença de um 

complexo vegetacional típico da zona litorânea, com ênfase nos manguezais detentores de 

grande potencial biológico” (CEARÁ, 2003, p. 6).  

Contudo, de acordo com Santos (2006), na bacia do Cocó, assim como na maioria das 

bacias hidrográficas situadas ou que atravessam áreas urbanas, verifica-se uma série de 

problemas ambientais, com maior ênfase na deteriorização dos recursos hídricos, 

decapeamento da cobertura vegetal e ocupação irregular das planícies de inundação. 

Conforme Ceará (2008), o processo de uso e ocupação do rio Cocó, em sua porção que drena 

a cidade de Fortaleza, vem ocorrendo à margem de um planejamento urbanístico e sob uma 

lógica de uso e ocupação da terra que ignora as suas características ecológicas.  
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Segundo Freires (2012), o processo de ocupação ao longo do rio Cocó vem se 

ampliando sem que haja uma contra partida por parte do Poder Público no intuito de conter o 

seu avanço ou promover a desapropriação das terras ali ocupadas. Ainda segundo o referido 

autor, é possível observar, também, em vários pontos do rio Cocó uma grande quantidade de 

lixo oriundo, sobretudo, da população ribeirinha. O lixo que verte para o rio tem contribuído 

para retenção do fluxo d’água, que por sua vez tem sua capacidade de transporte sedimentar 

reduzida e consequentemente gera o assoreamento do canal fluvial. Além disso, a não 

recuperação ambiental da área degradada pelo extinto “lixão” do Jangurussu tem contribuído 

para a degradação da qualidade da água, na medida em que o chorume ali existente vem 

contaminando o recurso hídrico.  

Pressionado pela urbanização, o rio Cocó vem ao longo do tempo passando por várias 

modificações resultantes das interferências antrópicas. Conforme Pessoa (2002), a partir da 

BR-116, limite montante do estuário, houve devastação e aterramento de sua área, para 

ocupação da população de baixa renda e, nesse ponto, o rio foi dragado como medida 

corretiva dos processos de inundações da área, frequentes no período chuvoso.  

De acordo com Rocha e Meireles (2011), o conjunto de impactos promove 

desmatamento de vegetação de mangue, impermeabilização do solo, supressão de unidades do 

ecossistema manguezal, extinção de setores da planície de inundação, da planície de maré e 

das demais áreas úmidas vinculadas ao sistema estuarino, representando intervenções em um 

sistema ambiental de fundamental importância para a cidade de Fortaleza. Tal lógica interfere 

drasticamente no ecossistema, ocasionando uma série de consequências negativas às trocas de 

matéria e energia, as quais implicam em alterações significativas na qualidade ambiental.  

Ademais, a biodiversidade vem sendo constantemente ameaçada e reduzida pela 

expansão da especulação imobiliária. Tais pressões econômicas avançam sobre a vegetação e 

sobre o rio que, aos poucos, vem sendo poluído pelos efluentes advindos de vários pontos da 

cidade por todo o trajeto que percorre.  

Conforme exposto por Rocha e Meireles (op cit), os efeitos para os fortalezenses são, 

por exemplo, problemas de saúde, perda de espaços de lazer e de memória coletiva, mudanças 

no microclima, perda de potenciais fontes de renda e produção, além de constantes – e cada 

vez maiores – enchentes, que provocam enormes transtornos à população e grandes perdas 

financeiras ao Poder Público. Segundo Oliveira (1996), a proteção de áreas relevantes 
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ameniza os efeitos da urbanização, na medida em que promove a proteção das nascentes e dos 

mananciais, a permeabilidade do solo, o equilíbrio do índice de umidade no ar, entre outros 

benefícios. “Os diversos microclimas existentes na cidade de Fortaleza comprovam a 

importância da presença de áreas verdes e, principalmente, de água no entorno do espaço 

construído” (SOARES, 2005, p. 138). 

Destarte, segundo Ceará (2003), faz-se necessário que a área seja recuperada e 

preservada, tornando-a ecologicamente equilibrada e socialmente viável, num enfoque eco-

turístico e educativo, garantindo, assim, a sustentabilidade dos recursos ambientais, bem 

como possibilitando à sociedade usufruir de um espaço público e de qualidade.  

Cumpre realçar que a proteção das APPs em áreas urbanas, espaços ecologicamente 

relevantes, sofreu certa flexibilização com a edição do novo Código Florestal-CFlo (Lei nº 

12.651/2012). Tal como a norma anterior (Lei nº 4.771/1965), a Lei nº 12.651/2012 

determinou que a intervenção ou a supressão de vegetação nativa em APP poderá ser 

autorizada nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto 

ambiental. Contudo, a dita norma alterou alguns aspectos do regime de proteção das APPs, 

mormente as hipóteses classificadas como de utilidade pública e de interesse social.  

A título de ilustração, dentre as principais inovações do novo CFlo nos casos de 

utilidade pública com reflexos diretos nas APPs urbanas, ganham destaque as seguintes: (1) 

obras de infraestrutura destinadas ao sistema viário, inclusive aquele necessário aos 

parcelamentos de solo urbano aprovados pelos municípios e (2) instalações necessárias à 

realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais.  

Na primeira situação, torna-se possível que em loteamento antigos, aprovados em 

áreas que passaram a ser caracterizadas como de preservação permanente, passe a ser viável a 

utilização destas áreas para arruamentos. Desta forma, as áreas limítrofes a estas APPs, como 

áreas de mangue, dunas e margens de rios, poderão receber empreendimentos, uma vez que 

este arruamento, feito em APP, existe unicamente para viabilizar tais empreendimentos 

privados. Além da flexibilização específica ora exposta, cumpre evidenciar que, 

diferentemente do que ocorria na norma anterior, pelo novo Código Florestal não será exigida 

a comprovação de inexistência de alternativa técnica e locacional. 

No segundo caso, com a introdução deste dispositivo pelo novo CFlo, passa-se a 

permitir, por mais absurdo que pareça, que uma APP possa ser utilizada para a instalação de 
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obras de infraestrutura destinada às instalações necessárias à realização de competições 

esportivas estaduais, nacionais ou internacionais. Desta forma, uma competição esportiva, de 

caráter meramente privado – como é a “Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014”, a ser 

realizada no Brasil -, passa a ser justificativa, por si só, para utilização de uma APP visando 

construir a infraestrutura necessária para o evento. Após o evento, esta estrutura que poderá 

ser pública ou totalmente privada, continuará a gerar lucros, muitas vezes exclusivamente 

privados, e a sociedade terá abdicado de uma área ambientalmente sensível. Em suma, áreas 

de mangue, margens de rios, campos de dunas, entre outras APPs, encontram-se ainda mais 

fragilizadas com a edição do novo Código Florestal. E na área objeto de estudo existem 

diversas modalidades de APPs sujeitas à grande pressão da especulação imobiliária. 

Nesse contexto, as unidades de conservação surgem como um importante instrumento 

de gestão do rio Cocó, sobretudo no trecho que atravessa o município de Fortaleza, o qual 

encontra-se sujeito às maiores pressões socioambientais e econômicas. Foi com esse 

fundamento que o Governo do Estado do Ceará, em 1989, iniciou um projeto que visava a 

criação de unidade de conservação na área estudo do tipo parque natural. A essa futura 

unidade de conservação deu-se o nome de “Parque Ecológico do Cocó”.  

Entretanto, o que se conhece como “Parque do Cocó” ainda não existe juridicamente 

como unidade de conservação. Tem-se apenas uma poligonal extraída de decretos estaduais 

(nºs 20.253/1989, 21.312/1991 e 22.587/1993), cuja finalidade era declarar determinadas 

áreas como de interesse social para que, após expropriadas, fossem destinadas à criação do 

parque. Tais decretos não criaram juridicamente a unidade de conservação-UC, já que sua 

finalidade era apenas efetivar as desapropriações. Ademais, o rio Cocó possui singular 

particularidade, já que se trata de uma área de grande relevância ecológica encravada numa 

área urbana bastante adensada. No que se refere à Lei do SNUC, sejam as unidades de uso 

sustentável, sejam as unidades de proteção integral, ambas não são compatíveis com as 

particularidades do entorno do baixo curso do rio Cocó, no caso, proteção de áreas 

ecologicamente relevantes encravadas em adensamentos urbanos.  

No que se refere às unidades de uso sustentável, estas não garantem a proteção integral 

da área, já que, conforme exposto em linhas anteriores, esse grupo de UC tem como objetivo 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos 

naturais. E conforme apontado anteriormente, as unidades de conservação do tipo proteção 

integral devem ter sua área e respectiva zona de amortecimento consideradas áreas rurais, 
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tornando inviável sua aplicação no caso em comento, a qual situa-se dentro da zona urbana do 

município de Fortaleza.  

Portanto, na atual sistemática prevista na Lei do SNUC, é juridicamente incompatível 

criar, na área em estudo, uma unidade de conservação do tipo parque natural. No caso 

específico da modalidade “Parque Natural Estadual”, a sua incompatibilidade foi evidenciada, 

inclusive, em sede judicial. No julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 88338-

CE, em 01/12/2008, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região-TRF/5ª assim se manifestou 

em relação ao tema:  

Fica clara a impossibilidade de instituir a zona de amortecimento de 500 
(quinhentos) metros pretendida, pela própria dicção do dispositivo acima transcrito, 
que, mutatis mutandis, impede a alocação de tal zona numa área totalmente 
antropizada, com definições urbanas anteriores a própria criação do Parque. (p. 3-4) 

 

O referido tribunal julgou pela impossibilidade de aplicação do art. 49 da Lei do 

SNUC, o qual determina que as UCs de proteção integral e sua zona de amortecimento deve 

ser consideradas zona rural. Portanto, por força do entendimento exposto pelo Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região, é juridicamente inviável instituir, no caso do entorno do rio 

Cocó, uma unidade de conservação de tipo Parque Estadual nos termos postos pela Lei do 

SNUC, já que esse tipo de UC demanda, necessariamente, uma zona de amortecimento e que 

tal zona deve ser considerada área rural. Em verdade, a proteção integral de áreas 

ecologicamente relevantes encravadas adensamentos urbanos não foi devidamente 

contemplada pela Lei do SNUC.  

Nesse panorama, faz-se necessária a criação de uma nova modalidade de unidade de 

conservação, já que as categorias previstas na Lei do SNUC não tutelam adequadamente a 

área em estudo. O inciso III do §1º do art. 225 da Constituição Federal de 1988 permite que 

os entes federados, no caso os estados e municípios, podem criar outras modalidades de 

unidade de conservação visando atender particularidades regionais e/ou locais.  

Nesse sentido, a própria Lei do SNUC, no parágrafo único de seu artigo 6º, previu que 

podem integrar o SNUC, excepcionalmente e a critério do CONAMA, unidades de 

conservação estaduais e municipais que, concebidas para atender a peculiaridades regionais 

ou locais, possuam objetivos de manejo que não possam ser satisfatoriamente atendidos por 

nenhuma categoria prevista na referida lei e cujas características permitam, em relação a estas, 

uma clara distinção. 



42 
 

 

 

Sob tais fundamentos, alguns estados e municípios criaram leis instituindo novas 

modalidades de unidade de conservação além das já previstas na Lei do SNUC. No estado do 

Amazonas, por meio da Lei Complementar Estadual nº 57/2007, foram criadas as categorias 

“Estrada Parque” e “Rio Cênico” no Sistema Estadual de Unidades de Conservação-SEUC. 

No âmbito municipal, a Lei Municipal nº 827/2011, que instituiu o Sistema Municipal das 

Áreas Protegidas de João Pessoa/PB, com fim de atender às suas particularidades locais, 

disciplinou a categoria do tipo “Parque Linear”, o qual visa associar “a função social com a 

manutenção de serviços ambientais, recuperando e preservando matas ciliares e 

renaturalizando os leitos dos córregos e rios do município”. 

Em suma, conforme será evidenciado ao longo deste trabalho, na área em estudo, por 

questões socioambientais e jurídico-institucionais, é fundamental a criação de uma unidade de 

conservação e que tal UC seja uma modalidade nova, já que as categorias previstas na Lei do 

SNUC não tutelam a área em comento de forma adequada. 

 

2.1.4. O Plano Diretor na CF/1988: instrumento básico da política de desenvolvimento e de 

expansão urbana 

A Constituição Federal de 1988 dedicou um capítulo à Política Urbana, no caso o 

Capítulo II do Título VII (Da Ordem Econômica e Financeira). Em seu art. 182, a Carta 

Magna estabelece que “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”. Os 

arts. 182 e 183, que compõem o capítulo da Política Urbana, foram regulamentados pela Lei 

nº 10.257/2001, denominada Estatuto da Cidade, a qual estabelece normas de ordem pública e 

interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 

segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Portanto, o 

disciplinamento do uso e ocupação do solo urbano deve observar os dispositivos pertinentes 

na CF/1988, bem como o disposto no Estatuto das Cidades. 

No que se refere ao Plano Diretor, o §1º do art. 182 da CF/1988 define o citado plano 

como o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. A definição 

de plano de diretor é repetida no art. 40 do Estatuto das Cidades, o que ressalta sua 

importância. Sobre o conceito de instrumento básico, mostra-se oportuno transcrever trechos 

da lição de Carvalho Filho (2013, p. 338): 
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Na análise do conceito, deve entender-se que instrumento básico representa o 
documento principal, fundamental mesmo, em que se aloja a disciplina pertinente 
aos princípios urbanísticos. Cuida-se da materialização de todos os componentes do 
planejamento urbano, com suas singularidades e especificações, de modo que dele é 
que emanarão as ações públicas e privadas necessárias a sua implementação. 

  

Assim, sedimentando a importância do Plano Diretor, o §2º do art. 182 da CF/1988 

prevê que “a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”. 

Segundo Carvalho Filho (op. cit.), a CF/1988 trouxe mais objetividade à noção de 

“função social da propriedade”, na medida em que considera esta existente desde que 

atendidos os delineamentos traçados no plano diretor, de modo que a propriedade estará 

assegurada se guardar compatibilidade com o citado plano.  

Já a elaboração do plano diretor, dada sua importância, bem como sua repercussão no 

uso e ocupação do solo e na função social das propriedades por ele abrangidas, deve ocorrer 

dentro de um planejamento municipal.  

De acordo com Carvalho Filho (op. cit.), o planejamento municipal deve observar, 

dentre outros, os seguintes princípios: princípio da adequação, que exige que o planejamento 

seja compatível com a realidade concreta vigente no município; o princípio da exequibilidade, 

que indica que o planejamento deve ser efetivamente exequível, ou seja, que as ações e os 

objetivos sejam cabíveis e proporcionais à capacidade e aos recursos financeiros do 

município; o princípio do tecnicismo, o qual impõe o socorro dos governos aos recursos 

técnicos mais avançados para a elaboração do planejamento, sendo necessário o auxílio de 

especialistas multidisciplinares nas respectivas áreas a fim de que se observe a especificidade 

dos setores envolvidos e o tempo não torne defasados os métodos e os meios previstos no 

instrumento; e, por fim, o princípio da publicidade, através do qual o governo municipal tem o 

dever de assegurar à população o acesso aos planos, aos projetos, aos documentos e aos 

estudos em geral, cotando, sobretudo, com a participação das associações representativas.   

Nesse sentido, o §1º do art. 40 do Estatuto das Cidades prevê que “o plano diretor é 

parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as 

diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele 

contidas”. 

Sobre os aspectos financeiros a serem considerados no plano diretor, faz-se necessário 

trazer à tona mais um trecho da lição da Carvalho Filho (op. cit., p. 345): 
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(...) Insistimos nesse ponto: as ações urbanísticas, prioritárias ou não, acarretam 
normalmente a alocação de recursos públicos, o que se pode observar no exame dos 
vários instrumentos já examinados, previstos no Estatuto. Então, não há como deixar 
de levar em conta as referidas despesas, sob pena de o plano diretor ficar 
caracterizado apenas como um documento teórico e ineficaz. 

 

Em síntese, as diretrizes a serem definidas no Plano Diretor devem levar em conta as 

respectivas repercussões financeiras, sobre pena deste se transformar num instrumento 

inócuo, sem aplicação prática. É importante deixar clara está correlação entre as diretrizes do 

plano diretor e a repercussão financeira, já que várias das discussões tratadas ao longo deste 

trabalho levam em conta a repercussão financeira das decisões políticas relativas ao uso e 

ocupação do solo na área em estudo.  

No caso do município de Fortaleza/CE, no qual se insere a área objeto de estudo, o 

Plano Diretor em vigência é aquele instituído pela Lei Complementar Municipal nº 62/2009, 

de 02/02/2009 (DOM 13/03/2009). O art. 57 da aludida lei estabelece que o ordenamento 

territorial do município de Fortaleza, consoante os objetivos gerais da política urbana, atende 

às seguintes diretrizes: I - planejamento, ordenamento e controle do uso do solo e do 

desenvolvimento do município, da distribuição espacial da população e das atividades sociais 

e econômicas, de modo a evitar: a) as distorções do crescimento urbano e seus efeitos 

negativos sobre o meio ambiente; b) a proximidade e conflitos entre usos e atividades 

incompatíveis; c) uso inadequado dos imóveis urbanos em relação à infraestrutura, à zona 

urbana, ao meio ambiente e à função social; d) a retenção especulativa de imóvel urbano, que 

resulte na sua subutilização ou não utilização; e) a deterioração das áreas urbanizadas e 

dotadas de infraestrutura; f) o uso inadequado dos espaços públicos; g) a poluição e a 

degradação ambiental; II – incentivo à multiplicidade e interação de diferentes grupos sociais 

e de usos nas diversas localidades e bairros do território municipal; III - indução e promoção 

de intervenções para o desenvolvimento urbano, ambiental e socioeconômico de todo o 

município, com prioridade para as áreas com precárias condições de habitabilidade, ocupadas 

por população de baixa renda; IV - indução à intensificação do uso e ocupação do solo e a 

ampliação dos níveis de adensamento construtivo nas áreas com disponibilidade de 

infraestrutura e serviços urbanos e com significativa presença de imóveis não utilizados e 

subutilizados; V - reconhecimento das áreas de ocupação irregular, precária e em situação de 

risco, para efeito do planejamento urbano, prevendo a articulação de políticas, programas, 

projetos, ações e instrumentos de requalificação urbano-ambiental e de regularização 

urbanística e fundiária, visando à adequação das condições de habitabilidade.  
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A referida lei, em seu art. 58, optou por estabelecer um macrozoneamento, 

subdividindo o território do município de Fortaleza na “macrozona de ocupação urbana” e na 

“macrozona de proteção ambiental”. Essa subdivisão considerou os seguintes elementos: I - 

os sistemas ambientais constituídos pela rede hídrica, orla marítima, maciços vegetais, 

remanescentes de vegetação, manguezais, matas ciliares, dunas e de áreas de preservação 

permanente; II - as características morfológicas e tipológicas do ambiente construído; III - os 

sistemas de saneamento ambiental, instalados e projetados; IV - o sistema de mobilidade; V - 

as áreas de comércio, serviços e indústria; VI - as áreas públicas, verdes e de lazer; VII - a 

infraestrutura urbana e os equipamentos públicos; VIII - as áreas destinadas à habitação. 

O zoneamento estabelecido na referida lei complementar, sobretudo aquele incidente 

na área em estudo, será, oportunamente, objeto de comentários mais detalhados ao longo 

deste trabalho. Por enquanto, o importante é deixar claro que, para a devida gestão ambiental 

da área em estudo, faz-se necessário levar em consideração os aspectos relativos às diretrizes 

urbanísticas previstas no Plano Diretor do município de Fortaleza.  

Feitos estes breves comentários sobre os fundamentos teóricos relativos ao tema 

central destas linhas, que se passe a tecer alguns comentários acerca dos procedimentos 

técnico-metodológicos aplicados nesta pesquisa. 

 

2.2. Procedimentos técnico-metodológicos  

Considerando que a elaboração de uma pesquisa científica demanda uma série de 

etapas metodológicas, as quais devem respeitar uma sequência lógica, este tópico visa efetuar 

uma descrição de cada uma dessas fases. Procurou-se dividir os procedimentos técnico-

metodológicos da pesquisa em quatro abordagens, a saber: revisão bibliográfica e 

documental; interpretação e manipulação do material geocartográfico; levantamento de campo 

e integralização de dados e elaboração de relatório final.  

Na primeira, foram feitos levantamentos bibliográficos e documentais com vários 

direcionamentos diferentes, abordando-se temas referentes à caracterização geoambiental da 

área em estudo, o histórico do uso e ocupação do solo e a verificação dos principais 

problemas ambientais. Nessa etapa efetuou-se levantamento da legislação pertinente, além da 

obtenção de informações referentes às especificidades socioambientais da área objeto de 

estudo. Além disso, nessa abordagem foram levantados procedimentos e legislações de outros 

estados e municípios brasileiros em relação à problemática apontada no trabalho, qual seja, 



46 
 

 

 

proteção integral de espaços ecologicamente relevantes encravados em áreas urbanas 

adensadas. 

Por meio da utilização de técnicas de geoprocessamento, a segunda etapa consistiu na 

obtenção de bases cartográficas, imagens de satélite e ortofotocartas, que serviram para a 

elaboração dos mapas temáticos e construção de um banco de dados georreferenciados sobre 

o baixo curso do rio Cocó e seu entorno, mais especificamente o trecho entre a BR-116 e a 

foz. 

Na terceira etapa foram realizados levantamentos de campo que tiveram objetivos de 

se confirmar a realidade terrestre das informações obtidas com o geoprocessamento, 

aprofundando a caracterização socioambiental da área e identificando e descrevendo os 

principais problemas socioambientais e jurídico-institucionais pertinentes.  

A quarta e última etapa constou da interpretação e organização dos dados obtidos de 

forma a integrar todas as informações para subsidiar a elaboração do relatório final. Com a 

sistematização de dados dessa etapa, foi possível apontar as limitações e bem como propor 

soluções para área em estudo. 

Tendo em vista um maior detalhamento das etapas da pesquisa segue, adiante, a 

descrição de cada uma delas. 

 

2.2.1. Revisão bibliográfica e documental 

Conforme o desenvolvimento da pesquisa, os levantamentos bibliográficos e 

documentais adotados no presente trabalho tiveram direcionamentos particularizados. 

Inicialmente foram feitos levantamentos de trabalhos relativos às unidades de 

conservação no que se refere ao seu histórico e relevância para a biodiversidade. Nesse 

contexto, foram consultados os trabalhos, tais como: Milano (2001), Azevedo e Bastos (2011), 

Derani (2001), Amado (2013).  

No que se refere à importância da proteção e conservação de áreas ecologicamente 

relevantes em zona urbanas, o presente estudo baseou-se nos trabalhos de Brandão e Lima 

(2002), Freires (2012), Mucci (2005), Andrade (2001), Seraphim (2010), Oliveira (1996), 

Sanchonete (2004) e Nucci (2001). No caso da área em estudo, qual seja, trecho do rio Cocó 
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compreendido entre as BR-116 e a foz, a sua importância ecológica fundamenta-se nas 

contribuições de Santos (2006), Ceará (2003 e 2008), Freires (2012), Pessoa (2002), Soares 

(2005), Rocha e Meireles (2011), entre outros. 

Durante a caracterização socioambiental e exposição do histórico de uso e ocupação 

do baixo curso do rio Cocó foram consultadas diversas referências bibliográficas tais como 

Brasil (1981), IPLANCE (1989), Brandão (1995), Souza (1988 e 2000), Nascimento (2003), 

Santos (2006), Moura Fé (2008), Ceará (2006, 2008 e 2012), Guerra e Mendonça (2004), 

IPECE (2010), Nimer (1977) e Rodriguez e Silva (2013). 

No que se refere às questões jurídico-institucionais relativas ao uso e ocupação da área 

em estudo, no trabalho foi efetuado levantamento da legislação urbanística e ambiental 

pertinente à área estudo. No caso, a pesquisa consultou, em especial, a Constituição Federal 

de 1988, a Constituição Estadual de 1989, o Plano Diretor Participativo de Fortaleza-PDDU, a 

Lei de Uso Ocupação do Solo do município de Fortaleza, a Lei Estadual nº 10.147/1977, o 

Decreto Estadual nº 15.274/1982, o Decreto Municipal nº 7.302/1986, o Decreto Estadual nº 

20.253/1989, o Decreto Estadual nº 21.312/1991, o Decreto Estadual nº 22.587/1993, a Lei 

Federal nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal), o Decreto-Lei nº 9.760/1946 (terrenos de 

marinha), a Lei nº 9.985/2000 (Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação-

SNUC) e Lei Estadual nº 14.390/2009 (Dispõe sobre o Sistema Estadual de Unidades de 

Conservação-SEUC), entre outras normas. 

As normas acima tratam de diversos temas relativos à área em estudo, notadamente os 

decretos estaduais expropriatórios do “Parque do Cocó” (nºs 20.253/1989, 21.312/1991 e 

22.587/1993), cuja finalidade era declarar determinadas áreas como de interesse social para 

que, após expropriadas, fossem destinadas à criação do parque. Tais decretos não criaram 

juridicamente a unidade de conservação, já que sua finalidade era apenas efetivar as 

desapropriações. Passadas mais de 02 (duas) décadas, os aludidos decretos estaduais 

caducaram, as desapropriações não foram realizadas e a unidade de conservação não foi 

juridicamente criada. Ademais, as outras normas abordam as áreas de preservação 

permanente, os terrenos de marinha, institutos jurídicos existentes na área em estudo, bem 

como sobre como o zoneamento do município de Fortaleza foi disciplinado pelo PDDU-

Fortaleza.  

Além da legislação pertinente, na etapa relativa às questões jurídico-institucionais 
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foram efetuados levantamentos documentais, tais como, decisões judicias, petições iniciais de 

ações judiciais, artigos acadêmicos e jornalísticos, entre outros, visando conhecer e expor os 

principais movimentos e conflitos jurídico-institucionais e socioambientais relativos à área em 

estudo e seu entorno. 

Na etapa de proposições de soluções para a área em estudo, mormente com relação à 

criação de novas categorias de unidades de conservação, o trabalho utilizou-se de 

procedimentos e legislações de outros estados e municípios brasileiros, dentre os quais 

ganham destaque: Lei Complementar Estadual nº 57/2007 do estado do Amazonas (criou as 

categorias “Estrada Parque” e “Rio Cênico” no Sistema Estadual de Unidades de 

Conservação-SEUC); Lei Municipal nº 827/2011 do município de João Pessoa/PB (criou a 

categoria “Parque Linear” no Sistema Municipal das Áreas Protegidas de João Pessoa/PB); 

Lei Distrital nº 827/2010 do Distrito Federal/DF (criou a categoria de unidade de conservação 

do tipo “Parque Urbano”). 

Ademais, com relação às proposições voltadas à gestão e planejamento ambiental, 

foram feitos levantamentos documentais no órgão ambiental do estado do Ceará 

(Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE) e no órgão ambiental do 

município de Fortaleza (Secretaria de Urbanismo e Meia Ambiente - SEUMA). 

 

2.2.2. Interpretação e manipulação de material geocartográfico  

O trabalho em comento apresenta uma breve análise acerca de processos de elaboração 

das paisagens que demanda a interpretação de uma grande quantidade de variáveis naturais e 

antrópicas. Nesse contexto, as representações cartográficas são de grande ajuda na 

espacialização das informações ambientais. 

A crescente preocupação com os problemas ambientais tem levado os mais diversos 

profissionais da área das ciências da terra a utilizarem novas tecnologias com o intuito de 

aperfeiçoarem seus estudos. Nesse panorama, o geoprocessamento surge como uma 

ferramenta de fundamental importância no que diz respeito à análise de dados espaciais.  

Geoprocessamento é uma disciplina que utiliza técnicas matemáticas computacionais 

para o tratamento de informações geográficas (CÂMARA & MEDEIROS, 1998). Esta técnica 

tem como uma de suas principais vantagens, a possibilidade de avaliar áreas com grandes 
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extensões territoriais em reduzido espaço de tempo. 

As imagens utilizadas e processadas com o auxílio do geoprocessamento são oriundas 

de sensores remotos. O sensoriamento remoto é a utilização de sensores para a aquisição de 

informações sobre objetos sem que haja contato direto entre eles (NOVO, 1995). De acordo 

com Bastos (2012), o sensor remoto, em linhas gerais, relaciona-se aos satélites orbitais, que 

captam a energia eletromagnética refletida da superfície terrestre e a transforma em dados 

capazes de serem interpretados. Na maioria das vezes esses dados geram imagens com 

diferentes propriedades e para diversos fins. A partir de uma escolha adequada da interpolação 

das bandas multi-espectrais, pode-se obter informações atuais sobre elementos espaciais de 

uma determinada área.  

Considerando que um dos objetivos específicos do trabalho é propor diretrizes que 

orientem a delimitação de uma poligonal que seja tecnicamente viável para o tipo de unidade 

de conservação aplicável à área de estudo, as técnicas de geoprocessamento se apresentam 

como uma ferramenta de extrema importância na elaboração do presente trabalho, tendo em 

vista a possibilidade de se analisar diversas informações cartográficas, algumas delas até de 

forma simultânea, além da elaboração de toda a cartografia temática.  

As bases cartográficas utilizadas no trabalho foram confeccionadas por instituições 

estaduais, federais e municipais, como Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de 

Fortaleza (SEUMA), Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE), Companhia 

de Gestão dos Recurso Hídricos do Estado do Ceará (COGERH), Instituto do 

Desenvolvimento Agrário do Ceará (IDACE), Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica 

do Ceará (IPECE), Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM – Serviço Geológico do Brasil) e 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e foram tomados os devidos cuidados de 

uniformizar as referências espaciais dos dados levantados. Nessa perspectiva, toda a base 

cartográfica utilizada e produzida no presente trabalho foi processada em Projeção 

Cartográfica Universal Transversal de Mercator (UTM) utilizando-se o Datum SIRGAS 2000.  

Ademais, a utilização de técnicas de geoprocessamento demanda a disponibilidade de 

hardwares e softwares voltados para o armazenamento e processamento das informações 

georreferenciadas. Da mesma forma, durante a elaboração dos trabalhos de campo também 

foram utilizados equipamentos fundamentais.  
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Desta forma, o presente trabalho utilizou os seguintes materiais e equipamentos: 

Notebook Samsung RV410 c/ Intel Pentium Dual Core 2,3GHz 2GB 320GB Webcam DVD-

RW LED 14"Preto Windows 7 Starter – Samsung; Scanner tamanho A4; GPS Garmin 60 

CSX; Impressora colorida A4 e A3; e Câmera Digital. No que se refere ao software, no 

presente trabalho, além dos programas básicos de edição de texto e apresentações 

(LibreOffice), utilizou-se os programas ArcGis 10.1 (elaborado pela ESRI) e Software 

AutoCad Map 2012 (elaborado pela AutoDesk).  

 

2.2.3. Levantamentos de Campo  

Os levantamentos de campo são de fundamental importância na medida em que 

permitem constatar a veracidade das informações obtidas no geoprocessamento, 

complementar a caracterização ambiental, bem como confirmar o diagnósticos das questões 

socioambientais. Durante os trabalhos de campo foram utilizados GPS, câmera fotográfica, 

cadernetas de campo e mapas básicos.  

De acordo com Bastos (2012), as técnicas de geoprocessamento possuem um 

importante significado dentro das pesquisas ambientais, apesar de apresentarem uma margem 

de erro que pode comprometer, de certa forma, a precisão de alguns dados coletados. Essa 

margem de erro está relacionada à interpretação de imagens provenientes do sensoriamento 

remoto, que dependendo da resolução espacial, pode facilitar ou dificultar a identificação de 

componentes geográficos.  

A caracterização do meio físico da área de estudo foi parcialmente realizada a partir de 

levantamentos bibliográficos anteriormente citados. A complementação dessa análise foi feita 

a partir de diversos trabalhos de campo, tendo em vista a possibilidade de acrescentar novas 

contribuições às publicações descritas.  

 

2.2.4. Integralização de dados e elaboração de relatório final  

Concluída a catalogação de todos os dados bibliográficos, documentais, de 

geoprocessamento e de campo, fez-se necessária a organização desses dados para que se 

pudesse aperfeiçoar a análise, a partir de uma visão integralizadora.  

Somente com a organização de dados afins é que se pode fazer uma inter-relação entre 
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as informações e a partir daí se estabelecer uma análise integrada. Essa etapa se destaca como 

uma fase analítica tendo em vista a interpretação da relação existente entre os dados 

coletados.  

Com essa abordagem foi possível realizar a compartimentação geoambiental da área 

objeto de estudo. Ou seja, tomando como base a identificação dos componentes 

geoambientais realizada nas fases de revisão bibliográfica e documental, geoprocessamento e 

visita de campo, a integralização dos dados subsidiou a compartimentação geoambiental da 

área. 

Foi ainda por meio da integralização de dados que se conseguiu realizar o diagnóstico 

socioeconômico e ambiental da área em estudo. Através da integralização de dados foram 

selecionadas e sistematizadas as informações a serem utilizadas no diagnóstico e na análise 

das vulnerabilidades socioambientais e jurídico-institucionais. Deste modo, foi possível 

elaborar um diagnóstico relacionado às questões político-administrativas da gestão ambiental, 

destacando os problemas de fiscalização, as incoerências jurídicas e as tensões 

socioeconômicas existentes na área objeto de estudo. No que se refere às questões jurídicas, a 

integralização de dados permitiu conjecturar um prognóstico da área em estudo, notadamente 

em razão da recente edição do novo Código Florestal. 

Por fim, nessa fase de integralização efetuou-se um estudo comparado com 

procedimentos e legislações de outros estados e municípios brasileiros em relação à 

problemática apontada no trabalho, qual seja, a proteção integral de espaços ecologicamente 

relevantes encravados em áreas urbanas adensadas.  

Tal estudo comparado integralizado teve como finalidade alcançar um dos objetivos 

específicos do presente trabalho, no caso, propor critérios e requisitos a serem observados na 

criação de uma nova categoria de unidade de conservação que seja juridicamente adequada à 

área de estudo e que também seja aplicável em situações equivalentes (áreas adjacentes a 

recursos hídricos ecologicamente relevantes e encravados em adensamentos urbanos). 
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3. CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL E SOCIOECONÔMICA DO 
“PARQUE DO COCÓ” E SEU ENTORNO 

 

Considerado um dos principais rios do município de Fortaleza, em razão de sua 

localização, o rio Cocó tem suas nascentes localizadas na vertente oriental da Serra da 

Aratanha, município de Pacatuba, com coordenadas 38°35’ de longitude oeste e 4° de latitude 

sul, indo desaguar no Oceano Atlântico, na praia do Caça e Pesca em Fortaleza. A bacia 

hidrográfica do rio Cocó está inserida totalmente na Região Metropolitana de Fortaleza 

(RMF), com 38,66% da área total da referida bacia situada em Fortaleza. A área total de 

drenagem da bacia é de aproximadamente 513,84 Km² abrangendo parte dos municípios de 

Pacatuba, Maranguape, Itaitinga, Maracanaú, Eusébio, Aquiraz e Fortaleza. 

O leito principal estende-se por 42,5km com direção sul - norte. Nas proximidades de 

sua desembocadura faz uma curva de sudoeste para leste, seguindo até desaguar no Oceano 

Atlântico entre as praias do Caça e Pesca e Sabiaguaba, no município de Fortaleza. A referida 

bacia apresenta diferentes tipos de ambientes que conferem grande complexidade ambiental à 

área. Desta feita, as linhas adiante irão explanar e sistematizar esses diversos componentes 

geológicos, geomorfológicos, pedológicos, climáticos, hidrológicos e fitoecológicos, os quais 

estabelecem diferentes tipos de paisagens, constituindo um diversificado mosaico de sistemas 

ambientais. 

Tal diversidade ambiental repercutiu no processo de uso e ocupação da terra e no 

estabelecimento das diversas atividades produtivas que se desenvolveram ao longo dos anos 

em toda bacia. Em função da relevância econômica e ecológica da área para Fortaleza e sua 

Região Metropolitana, a bacia hidrográfica do rio Cocó assume papel de destaque dentro das 

demais bacias metropolitanas.  

O presente trabalho tem como área de estudo a bacia hidrográfica do rio Cocó na parte 

localizada no município de Fortaleza, mais especificamente no trecho correspondente entre a 

rodovia BR-116 e a foz, por se tratar da área com maiores problemas socioambientais e 

jurídico-institucionais. O trecho do rio, e respectivo entorno, a ser estudado, abrange a área 

em que se planejava a criação do “Parque do Cocó”. Ou seja, o foco dessa pesquisa resume-se 

ao trecho do rio Cocó cujo entorno é conhecido como “Parque do Cocó” (decretos estaduais 

nºs 20.253/1989, 21.312/1991 e 22.587/1993). O referido segmento do recurso hídrico é 

definido em alguns trabalhos acadêmicos como baixo curso do rio Cocó, a exemplo de: 
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Pedrosa (1995); Pires, Cavalcante, Nascimento, Carvalho Neta e Claudino-Sales (2003); e 

Souza, Gorayeb, Souza e Silva (2009). 

No que se refere ao “Parque do Cocó”, o Decreto Estadual nº 20.253/1989, de 05 de 

setembro 1989 (DOE 23/07/1990), apenas declarou de interesse social para fins de 

desapropriação uma faixa contornando as margens do rio Cocó, abrangendo o trecho 

compreendido entre a rodovia BR-116 à Av. Sebastião de Abreu, no município de 

Fortaleza/CE. O referido decreto sofreu alterações em sua poligonal por meio do Decreto 

Estadual nº 21.312, de 13 de março de 1991 (DOE 18/03/1991). Em 08/06/1993, expediu-se o 

Decreto Estadual nº 22.587 (DOE 10/08/1993), que declarou de interesse social, para fins de 

desapropriação, as áreas de terra destinadas a ampliação do Parque Ecológico do Cocó, desta 

vez abrangendo as margens do Rio na área compreendida entre a Av. Sebastião de Abreu à foz 

do rio Cocó, no Caça de Pesca, no município de Fortaleza/CE. Das áreas previstas nos 

referidos decretos estaduais (nºs 20.253, 21.312 e 22.587) extraiu-se uma poligonal do que 

seria, futuramente, o “Parque do Cocó”. 

A despeito desse histórico normativo, o fato é que a área nunca foi devidamente 

protegida. A degradação ocorrida no rio Cocó e seu entorno se deve, dentre outros fatores, ao 

fato de que o que se conhece como “Parque do Cocó” ainda não existe juridicamente como 

unidade de conservação. Ou seja, o “Parque” existe de fato, mas não de direito. Tem-se 

apenas uma poligonal extraída de decretos estaduais (nºs 20.253/1989, 21.312/1991 e 

22.587/1993), cuja finalidade era declarar determinadas áreas como de interesse social para 

que, após expropriadas, fossem destinadas à criação do parque.  

Um estudo geoambiental pressupõe a compreensão dos componentes naturais de 

maneira integrada. Os sistemas ambientais tendem a apresentar um arranjo espacial 

decorrente da interação entre os componentes de natureza geológica, geomorfológica, 

hidroclimática, pedológica e fitoecológica, associados aos fatores socioeconômicos. Com a 

análise desses componentes é possível alcançar a síntese, que fornece elementos para a 

identificação das potencialidades e limitações naturais impostas a cada sistema ambiental. 

Conforme assinala Nascimento (2003), essa visão de conjunto fornece elementos 

fundamentais para o planejamento territorial. Contudo, tratando-se de um ambiente 

essencialmente urbano, densamente ocupado na maior parte de seu território, de forma 

correlata, as feições naturais encontram-se significativamente modificadas. No tocante aos 
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meios físico e biótico, a caracterização se utiliza de pesquisa, bancos de dados, mapeamentos 

anteriores e visita de campo, adotando-se nomenclaturas já consagradas na literatura 

científica. 

Os sistemas ambientais são identificados e hierarquizados conforme a inter-relação 

dos seus componentes geoambientais, suas dimensões e características de origem e evolução. 

Dessa forma é possível identificar suas potencialidades e limitações para melhor avaliar a 

capacidade de suporte ao uso e ocupação da terra. 

De acordo com Rodriguez e Silva (2013), a geoecologia das paisagens, como visão 

sistêmica, considera a natureza como uma organização sistêmica, sendo formada pela 

interação sistêmica de diferentes componentes da natureza, tendo sua própria autonomia e 

suas lógicas de estruturação e funcionamento. A geoecologia das paisagens se fundamenta na 

Teoria dos Geossistemas, formulada pelo cientista soviético V. B. Sotchava.  

Considerando a diversidade interna dos geossistemas ou sistemas ambientais, são 

delimitadas as unidades elementares contidas em um mesmo sistema de relações. Sob esse 

aspecto, a concepção de paisagem assume significado para a delimitação das subunidades, em 

função da exposição de padrões uniformes ou de relativa homogeneidade. 

Embora o rio Cocó e sua respectiva bacia hidrográfica se iniciem na Serra de 

Aratanha, a caracterização ambiental realizada neste trabalho se atem ao baixo curso do rio 

Cocó no município de Fortaleza, mais especificamente no trecho entre a BR-116 e a foz, 

espaço conhecido como “Parque do Cocó”. Para fins de contextualização, em determinados 

momentos o trabalho cita outras unidades ambientais existentes ao longo da bacia 

hidrográfica do rio Cocó. 

Tendo em vista a escala de detalhamento do trabalho, optou-se por individualizar os 

seguintes sistemas ambientais (geofácies): faixa de praia (estirâncio), planície de deflação 

(berma e pós-praia), planície flúvio-marinha, dunas móveis, dunas fixas, planície fluvial e 

tabuleiros. É importante destacar que muitos trabalhos, a exemplo da obra de Santos (2006), 

consideram a faixa de praia, a pós-praia, a planície flúvio-marinha e os campos de dunas 

como sendo subunidades da planície litorânea, porém, tendo em vista o detalhamento da 

presente abordagem, optou-se por considerar cada uma dessas unidades como um sistema 

ambiental individual. 
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3.1. Aspectos Geológicos, Geomorfológicos e Pedológicos 
 

A litologia é considerada um dos componentes fundamentais para os processos de 

formação e evolução das paisagens, à medida que as propriedades geomorfológicas das rochas 

influenciam sobremaneira nos processos de formação e evolução do relevo terrestre. Para fins 

de contextualização, cumpre expor algumas informações sobre as unidades geológicas e 

geomorfológicas do município de Fortaleza.  

De acordo com Moura Fé (2008), o município de Fortaleza possui as seguintes 

unidades geológicas: Complexo Granitóide-migmátitico; Complexo Gnáissico-migmátitico; 

Rochas Vulcânicas Alcalinas; Grupo Barreiras; Coberturas Colúvio-Eluviais; Depósitos 

Arenosos (Atuais e Sub-atuais) e Depósitos Flúvio-aluvionares. Cumpre destacar que alguns 

trabalhos costumavam ser referir ao “Grupo Barreiras” como “Formação Barreiras”. Assim, 

ao longo destas linhas, nas transcrições de alguns trabalhos, quando se mencionar “Formação 

Barreiras”, leia-se “Grupo Barreiras”. A Figura 2 ilustra as principais unidades geológicas do 

município de Fortaleza.  

A despeito das várias unidades geológicas existentes no município de Fortaleza, nem 

todas se encontram presentes na área objeto de estudo, qual seja, o rio Cocó e seu entorno, no 

trecho compreendido entre a BR-116 e a foz. Em linhas gerais, pode se dizer que na área em 

estudo as principais unidades geológicas referem-se ao Grupo Barreiras, aos sedimentos 

aluviais holocênicos da planície fluvial (depósitos flúvio-aluvionares), aos sedimentos 

argilosos da planície flúvio-marinha (depósitos argilo-arenosos) e aos sedimentos areno-

quartzosos da planície litorânea (depósitos arenosos). 

Ademais, na área de drenagem da bacia hidrográfica do rio Cocó, verifica-se a 

ocorrência de dois principais grupos litológicos. De acordo com Souza (2000), esses grupos 

são expressos, basicamente, pelos terrenos cristalinos e coberturas sedimentares cenozóicas. 

Embora as nascentes do rio Cocó ocorram em terrenos cristalinos, considerando que o objeto 

de estudo do presente trabalho cinge-se ao baixo curso do rio Cocó no município de Fortaleza 

(“Parque do Cocó”), o presente estudo aborda com mais profundidade as coberturas 

sedimentares cenozóicas. Conforme Santos (2006), as coberturas sedimentares cenozóicas são 

compostas por sedimentos de origem continental e marinha que foram depositadas ao longo 

do tempo geológico recente através dos processos deposicionais.  

No que se refere à geomorfologia, segundo Moura Fé (2008), o município de Fortaleza 
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possui as seguintes unidades geomorfológicas: Depressão Sertaneja; Tabuleiros Costeiros; 

Relevos Vulcânicos; Planícies Fluviais; Planícies Flúvio Marinhas; Paleodunas; Dunas e 

Praias Atuais. Segue a Figura 3 com mapa ilustrativo das principais unidades geomorfológicas 

do município de Fortaleza. 

De acordo com Ceará (2012), as feições geomorfológicas mais marcantes no setor 

leste de Fortaleza são as praias, as planícies de deflação e as dunas, estas por sua vez são 

individualizadas em móveis e fixas. Adentrando-se ao continente tem-se o predomínio de 

feições planas associadas aos tabuleiros pré-litorâneos que são interrompidos somente quando 

da presença de planícies fluviais e flúvio-marinhas. Já no limite sul da cidade a presença da 

depressão sertaneja e sua superfície suavemente ondulada é marcante na paisagem.
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Figura 2 - Mapa Geológico do município de Fortaleza.  

Fonte: Moura Fé, 2008. 
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Figura 3 - Mapa Geomorfológico do município de Fortaleza.  

Fonte: Moura Fé, 2008. 
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Segundo Souza (2000), o relevo da bacia hidrográfica do rio Cocó se encontra 

compartimentado em cinco unidades geomorfológicas, quais sejam: maciços e cristas 

residuais, depressão sertaneja, glacis de deposição pré-litorâneos, planícies fluviais e lacustres 

e planície litorânea. Contudo, na área em estudo, apenas se verifica as seguintes unidades 

geomorfológicas: glacis de deposição pré-litorâneos, planícies fluviais e a planície litorânea.  

Feita essa breve contextualização geológica e geomorfológica do município de 

Fortaleza e da bacia hidrográfica do rio Cocó, que se passe a tratar, de modo mais específico e 

integrado, acerca das unidades geológicas e geomorfológicas presentes na área objeto de 

estudo. 

Grupo Barreiras e Tabuleiros Pré-litorâneos (glacis de deposição pré-litorâneos) 

A unidade geológica sedimentar, classificada como Grupo Barreiras, se distribui em 

uma faixa variável e contínua ao longo da costa sobrepondo-se discordantemente sobre a 

superfície de erosão das rochas pré-cambrianas e sendo recobertas pelas coberturas 

sedimentares recentes, a exemplo dos depósitos eólicos.  

Em termos litológicos, o Grupo Barreiras é uma faixa alongada de largura variável 

disposta paralelamente à linha de costa formada por sedimentos tércio-quaternários, de textura 

areno-argilosa e coloração avermelhada, creme ou amarelada, muitas vezes apresentando 

aspecto mosqueado, formando um relevo tabular com declive do interior em direção ao litoral 

e inclinações não superiores a 5º. Segundo Souza (op. cit.), de forma geral, a morfologia dos 

tabuleiros apresenta um aspecto rampeado característico dos glacis de acumulação, originado 

em condições climáticas pretéritas que permitiram a formação de uma ampla plataforma de 

deposição de sedimentos. 

Com relação ao seu posicionamento em direção ao continente, em alguns casos 

chegam a penetrar até cerca de 30 km para o interior e por vezes afloram na linha de praia, 

formando plataformas de abrasão constituídas pelos sedimentos areno-ferruginosos 

consolidados. De acordo com Brandão (1995), sua espessura também é bastante variável, em 

função do seu relacionamento com a superfície irregular do embasamento, sobre o qual 

repousa em discordância erosiva angular. No que tange ao rio Cocó, “a Formação Barreiras 

encontra-se bem mais presente, espacialmente falando, na porção da cidade situada à oeste da 

planície fluvial do rio Cocó, pois a leste desse rio, há um maior predomínio das paleodunas, 
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inumando a Formação Barreiras no setor” (MOURA FÉ, 2008, p. 35).  

Segundo Ceará (2006), em alguns setores, os sedimentos do Grupo Barreiras afloram 

principalmente em forma de tabuleiros pré-litorâneos. No estado do Ceará, os tabuleiros pré-

litorâneos interpõem-se entre a planície litorânea e a depressão sertaneja, ocupando uma faixa 

de largura variável, constituindo uma superfície resultante da deposição de sedimentos 

correlativos resultantes da dagradação, quase ao mesmo plano, das áreas pré-cambrianas do 

interior.  

Em síntese, os tabuleiros pré-litorâneos (ou costeiros) são modelados no topo dos 

sedimentos do Grupo Barreiras e correspondem a formas tabulares estruturais. Trata-se de um 

relevo cujo modelado expressa de forma relativamente fiel à estrutura geológica e a forma 

geral como os pacotes sedimentares foram depositados. 

Sedimentos Aluviais Holocênicos e Planície Fluvial 

De acordo com Santos (2006), as planícies fluviais, em termos litológicos, são 

constituídas por siltes, argilas, areias e cascalhos, oriundos do transporte fluvial. No caso do 

rio Cocó, nos terrenos cristalinos tem-se uma faixa estreita de terras compostas por 

sedimentos grosseiros (seixos e cascalheiras) expondo terraços fluviais. No que se refere aos 

terrenos sedimentares do Grupo Barreiras, em razão da redução do gradiente, há diminuição 

da velocidade do transporte sedimentar, de modo que a deposição predominante é de siltes e 

argilas, favorecendo uma ampla área de acumulação, sujeita às inundações no período 

chuvoso. 

A planície do rio Cocó, que nasce na Serra de Pacatuba, torna-se mais significativa 

entre o médio curso e o baixo curso do rio, tornando-se a estreitar-se em função da passagem 

desta para a planície flúvio-marinha. No trecho próximo à BR-116, o rio Cocó apresenta a 

planície mais alargada, exibindo uma área planificada e recoberta pela vegetação típica destes 

ambientes. Desta feita, na área em estudo, embora se verifique a existência de planície fluvial, 

há uma maior presença de planície fluvio-marinha. 

Sedimentos Areno-quartzosos e Planície Litorânea 

De acordo com Santos (op cit), a planície litorânea por ser subdividida em: faixa 

praial, campo de dunas móveis e fixas e planície flúvio-marinha. Cumpre frisar que a unidade 

faixa praial abrange a faixa de praia (estirâncio) e a pós-praia (planície de deflação). A faixa 
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de praia, a planície de deflação e o campo de dunas são constituídos por sedimentos recentes 

que foram transportados pelos agentes continentais e marinhos, e posteriormente 

retrabalhados e depositados pelas ações de ordem eólica e marinha.  

A faixa de praia, a qual é constantemente retrabalhada pela abrasão marinha, e a 

planície de deflação exibem uma configuração contínua e alongada que se estende, em regra, 

por toda costa até a base do campo de dunas. Tomando por base o Zoneamento Ecológico 

Econômico-ZEE do Estado do Ceará – Zona Costeira (CEARÁ, 2006), segue-se uma 

descrição de cada uma das referidas sub-unidades constituintes da planície litorânea do rio 

Cocó. O referido ZEE fundamentou a elaboração da Lei Estadual nº 13.796/2006, a qual 

institui a Política Estadual de Gerenciamento Costeiro e o Plano Estadual de Gerenciamento 

Costeiro. 

A Lei Estadual nº 13.796/2006 define, em seu art. 2º, II, as praias como as áreas 

cobertas e descobertas periodicamente pelas águas, acrescidas das faixas subsequentes de 

material detrítico, tal como areias, cascalhos, seixos e pedregulhos, até o limite onde se inicie 

a vegetação natural ou, em sua ausência, onde comece um outro ecossistema. Tal definição 

coincide com conceito de praia exposto na Lei Federal nº 7.661/1988, que institui o Plano 

Nacional de Gerenciamento Costeiro e dá outras providências. De acordo com citada lei 

federal, entende-se por praia a área coberta e descoberta periodicamente pelas águas, 

acrescida da faixa subsequente de material detrítico, tal como areias, cascalhos, seixos e 

pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação natural, ou, em sua ausência, onde 

comece um outro ecossistema.  

No que se refere à planície de deflação, tratam-se de superfícies planas ou ligeiramente 

onduladas, onde os processos eólicos removem as partículas de areia. O art. 2º, V da Lei 

Estadual nº 13.796/2006, define essa unidade como superfícies planas ou ligeiramente 

inclinadas, que se estendem desde o limite da maré alta até a base dos campos de dunas. 

Nestas superfícies predomina a remoção de sedimentos pelos processos eólicos, com 

formação de feições residuais. Conforme se pode verificar na Figura 4, na foz do rio Cocó 

tem-se a praia do Caça e Pesca, área marcada por ocupações na faixa de praia e na pós-praia. 
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O campo de dunas é constituído pelo mesmo material da faixa de praia e da planície de 

deflação, no caso, sedimentos areno-quartzosos de granulometria fina ou média, que foram 

selecionados pelo transporte eólico, estando geralmente sobrepostos a uma litologia mais 

antiga.  

A Lei Estadual nº 13.796/2006 define dunas como unidades geomorfológicas de 

constituição predominantemente arenosa, com aparência de cômoro ou colina, produzidas 

pela ação dos ventos, situadas no litoral ou no interior do continente. Considera-se dunas fixas 

aquelas recobertas por vegetação e dunas móveis aquelas sem cobertura vegetal.  

Na área em estudo tem-se a presença de campos de dunas, conforme se verifica na 

Figura 5.   

 

 

 

Figura 4 - Foz do rio Cocó na praia do Caça e Pesca. 

Fonte: Bastos, 2007. 
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Segundo Santos (2006), a planície flúvio-marinha é um ambiente bastante peculiar, 

por sofrer influência de processos marinhos e continentais, formando um ambiente lamacento, 

encharcado, úmido, rico em matéria orgânica, constituído por sedimentos siltosos de textura 

argilosa, oriundos do transporte fluvial que quando em contato com as águas salobras dos 

estuários precipita as partículas em suspensão.  

De acordo com o Ceará (2006), a planície flúvio-marinha sofre influência da água do 

mar, encontrando-se as partes mais baixas recobertas, pelo menos, duas vezes ao dia, de água 

salgada. O art. 2º, IX da Lei Estadual nº 13.796/2006 conceitua as planícies flúvio-marinhas 

como as superfícies planas de um estuário, que se situam entre o nível médio da maré baixa 

de sizígia e o nível médio de maré alta equinocial.  

A Figura 6 mostra trecho da planície flúvio-marinha do rio Cocó, mais 

Campos de dunas 

Fonte: Bastos, 2007. 

Figura 5 - Campos de dunas próximos à foz do rio Cocó.  
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especificamente nas proximidades da avenida Sebastião de Abreu, recoberta por manguezal. 

 

 

 

 

Expostos os principais aspectos geológicos e geomorfológicos da área em estudo, 

segue a Tabela 1 sintetizando as condições litoestratigráficas e formas de relevo relativas à 

área em estudo. 

Tabela 1 - Sistematização das condições litoestratigráficas e formas de relevo. 

Crono-Litoestratigrafia Compartimentação do Relevo Feições Geomorfológicas 

Sedimentos areno- 
argilosos holocênicos 

Planície Litorânea Faixa de praia (estirâncio); 
planície de deflação (berma e 
pós-praia); campo de dunas 
móveis e fixas; e planície 
flúvio-marinha 

Fonte: Bastos, 2007. 

Figura 6 - Planície flúvio-marinha do rio Cocó recoberta por manguezal - Av. 
Sebastião de Abreu. 
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Sedimentos aluviais 
holocênicos 

Planícies de Acumulação Planícies fluviais, lacustres e 
fluviolacustres; áreas de 
acumulação sazonal. 

Sedimentos 
pliopleistocênicos 
do Grupo Barreiras 

Glacis de deposição  Tabuleiros pré-litorâneos 

Fonte: Adaptado de Brandão (1995), Souza (2000), Nascimento (2003) e Santos (2006). 

 

Apresentada a caracterização e a inter-relação das unidades geológicas e 

geomorfológicas, cumpre tecer alguns comentários sobre os aspectos pedológicos da área em 

estudo. De acordo com Santos (2006), a origem e a evolução dos solos se relaciona com 

fatores que traduzem as características dos condicionantes climáticos, litológicos e de relevo 

ao longo do tempo. Guerra e Mendonça (2004) pontuam que a formação dos solos é o 

resultado da interação de muitos processos, tanto geomorfológicos como pedológicos. Nesse 

contexto, os processos de formação de solos resultam de uma variabilidade temporal e 

espacial bastante significativa. 

De acordo com Guerra e Mendonça (op cit), a relação estabelecida ente clima, 

geologia, topografia, relevo, atividade biológica e tempo conferem ao solo características de 

elementos dinâmicos que estão em constante evolução e vão se adaptando às diversas formas 

de variações de fluxos de massas e energias, gradientes termodinâmicos e demais condições 

exógenas.  

Segundo Santos (op cit), na bacia hidrográfica do rio Cocó são encontradas as 

seguintes classes de solos: Neossolos Quartzarênicos, Argissolos Vermelho Amarelos 

eutróficos e distróficos, Neossolos Flúvicos e Gleissolos Sálicos. Contudo, na área em estudo, 

que corresponde ao trecho do rio Cocó entre a BR-116 e a foz, foram identificadas e 

individualizadas as seguintes classes de solos: Neossolos Quartzarênicos, Gleissolos Sálicos, 

Argissolos Vermelho Amarelos distróficos e Neossolos Flúvicos.    

Além de observações e análises realizadas em campo, as descrições ora realizadas 

fundamentam-se em diversos trabalhos técnicos e relatórios (IPLANCE, 1989; 

RADAMBRASIL, 1981; BRANDÃO, at al 1995; SOUZA, 2000; SANTOS, 2006). Segue, 

pois, uma breve descrição das principais classes de solos encontradas na área em estudo, 

associando a classe de solos com a sua distribuição geográfica. 
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Neossolos quartzarênicos 

Segundo Santos (op cit), os neossolos quartzarênicos são solos arenosos geralmente 

profundos, pouco desenvolvidos, com alta permeabilidade e baixa fertilidade natural. 

Apresentam coloração esbranquiçada ou amarelada. São solos distróficos (ácidos com baixa 

saturação por bases), praticamente desprovidos de minerais primários, o que confere pouca 

reserva de nutrientes para as plantas. Sua distribuição geográfica está associada à planície 

litorânea e a setores dos tabuleiros pré-litorâneos do Grupo Barreiras. 

Na planície litorânea sua ocorrência está associada ao campo de dunas, faixa de praia e 

planície de deflação, onde foi possível o desenvolvimento da pedogênese que deu início ao 

processo de colonização vegetal. Nesses solos predominam espécies herbáceas e arbustivas de 

vegetação pioneira do complexo vegetacional litorâneo. Já na área dos tabuleiros pré-

litorâneos, os neossolos quartzarênicos por vezes estão associados aos argissolos vermelho-

amarelos. Seu desenvolvimento se deu a partir do retrabalhamento dos sedimentos do Grupo 

Barreiras. São solos que variam de profundos a muito profundos, excessivamente drenados 

com baixos teores de argila e forte acidez. Sua coloração varia de avermelhada a branca, 

textura arenosa e baixa fertilidade natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Gleissolo recoberto por manguezal na planície flúvio-marinha do rio Cocó.   

Fonte: Bastos, 2007. 
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Gleissolos sálicos 

Gleissolos sálicos ocorrem em áreas que apresentam altas taxas de salinidade, nas 

zonas litorâneas e pré-litorâneas, principalmente na planície flúvio-marinha do rio Cocó. Tais 

solos não possuem diferenciações nítidas dos horizontes, sendo muito ricos em matéria 

orgânica em decomposição. Geralmente apresentam elevadas concentrações de sais, que os 

tornam inaptos para atividades agrícolas. Em tais solos desenvolvem-se os manguezais, 

conforme evidenciado na Figura 7. Tais solos possuem propriedades morfológicas 

diretamente relacionadas com a influência direta das variações de marés, que justificam a 

redução das reações de oxidação condicionando sua coloração cinzenta. 

Argissolos Vermelho Amarelos Distróficos 

Os argissolos vermelho amarelos distróficos, em regra, ocorrem nos tabuleiros pré-

litorâneos e em relevos planos a suavemente ondulados. A respectiva profundidade varia de 

profundo a moderadamente profundo com textura média a argilosa. São solos bem drenados 

que apresentam acidez elevada. A coloração é variada apresentando tons desde vermelho-

amarelados até bruno acinzentadas. Com elevada acidez, tais solos são de baixa fertilidade 

natural. Em determinados pontos encontram-se associados aos neossolos quartzarênicos nas 

proximidades da zona litorânea.  

Neossolos Flúvicos 

Por fim, os neossolos flúvicos têm sua formação a partir da sedimentação fluvial e 

distribuem-se principalmente ao longo dos rios de maior fluxo hídrico. Sua distribuição 

espacial está associada à presença de corpos hídricos, notadamente bordejando a calha dos 

rios de maior porte. Situam-se, pois, nas planícies fluviais, planícies flúvio-lacustre e áreas de 

acumulação sazonal. 

Tais solos variam de muito profundos a moderadamente profundos e possuem textura 

variada. Apresentam-se de moderada à imperfeitamente drenados, com acidez moderada à 

levemente alcalinos. A camada superficial geralmente apresenta coloração bruno-acinzentada-

escura e bruno muito escura. São solos que, por vezes, sofrem inundações sazonais quando do 

período chuvoso e, em geral, possuem alta fertilidade natural.  

Conforme exposto, pode-se observar uma estreita relação entre as classes de solos e o 

contexto geomorfológico. A Tabela 2 sintetiza essa relação associando a classe de solo às 
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unidades geomorfológicas presentes na área em estudo, qual seja, o trecho do rio Cocó entre 

as BR-116 e sua foz. 

 
Tabela 2 - Classe de solos, unidades geomorfológicas e feições morfológicas. 

CLASSES DE SOLOS 
UNIDADES 

GEOMORFOLÓGICAS 
FEIÇÕES MORFOLÓGICAS 

Neossolos 
quartzarênicos 

Planície litorânea 

Faixa de praia (estirâncio); 
planície de deflação (berma e pós-
praia); e campo de dunas móveis e 
fixas 

Glacis de deposição pré-
litorâneos 

Tabuleiros pré-litorâneos 

Gleissolos sálicos Planície litorânea Planície flúvio-marinha 

Argissolos vermelho 
amarelos distróficos 

Glacis de deposição pré-
litorâneos 

Tabuleiros pré-litorâneos 

Neossolos flúvicos 
Planícies e áreas de 
acumulação sazonal. 

Planícies fluviais, planícies 
lacustres, planícies flúvio-lacustre 
e áreas de acumulação 
sazonal. 

Fonte: Adaptado de Souza (2000), Nascimento (2003) e Santos (2006). 

3.2. Condições hidroclimáticas 

O Ceará, assim como o Nordeste brasileiro, é marcado pela forte irregularidade 

pluviométrica. Devido a sua extensão territorial e posição geográfica em relação aos sistemas 

de circulação atmosférica, a climatologia da região Nordeste é uma das mais complexas do 

globo. A constituição de grandes vales baixos, com altitudes geralmente inferiores a 500m 

entre superfícies elevadas como a Borborema, Araripe, Ibiapaba, Diamantina, Baturité e 

outros relevos elevados associados a diferentes mecanismos de circulação atmosférica 

garantem essa complexidade (NIMER, 1977). Trata-se de um clima azonal, se comparado a 

latitudes similares. O regime pluviométrico é variável, com prolongados períodos de estiagem 

e anos com excessos pluviométricos que causam sérios problemas socioambientais, afetando 

sobremaneira as atividades produtivas. 

Segundo Ceará (2012), as variações sazonais que ocorrem no sistema climático da 

região Nordeste do Brasil encontram-se associadas, principalmente, a dois sistemas sinópticos 

geradores de precipitações: um Centro de Vorticidade Ciclônica, com tempo variável dentro 

do período de chuvas e, principalmente, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), esta 

oscilando por toda a faixa dos trópicos.  
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As variações anuais pluviométricas encontram-se associadas ao movimento da ZCIT e 

que, dependendo de sua permanência sobre a região, resultará em anos que se caracterizam 

por uma pluviosidade excessiva, enquanto que em outra, esta ocorre de forma escassa, com 

situações de estiagem extremamente prolongadas. Ou seja, a ZCIT é o principal sistema 

sinótico responsável pelo estabelecimento da quadra chuvosa em Fortaleza/CE. Desse modo, 

no Ceará as chuvas concentram-se em cerca de 90% no primeiro semestre do ano, tendo seu 

ápice nos meses de março a maio.  

De acordo com Santos (2006), a circulação atmosférica na área da bacia do Cocó é 

regida basicamente por três sistemas sinóticos: as frentes frias originárias do pólo Sul, o 

Centro de Vorticidade Ciclônica e a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), além de 

outros sistemas de menor escala que atuam na área, a exemplo das linhas de instabilidade 

formadas ao longo da costa e das brisas marítimas. 

Segundo Ceará (op. cit), a estação chuvosa no município de Fortaleza, em geral, dura 

de 04 a 06 meses, seguido por um período acentuadamente seco. Em termos de quadrimestre, 

a maior pluviosidade geralmente ocorre nos meses de março a junho, representando cerca de 

75 % do índice anual. No 1º semestre a taxa de concentração atinge um índice acima de 90 %. 

É comum, por outro lado, o período mais seco ocorrer entre os meses de agosto e dezembro. 

No mais, as precipitações na bacia sofrem constantes irregularidades pluviométricas, 

com anos em que os índices pluviométricos médios não são atingidos e anos em que as 

precipitações superam a média histórica. De acordo com Santos (op. cit.), essa irregularidade 

pluviométrica está associada às irregularidades ocasionadas pela temperatura dos oceanos 

tropicais e aos fenômenos El Niño e La Niña. Esses fenômenos ocasionam efeitos variados. O 

El Niño causa prolongados períodos de secas, geradores de sérios problemas socioambientais 

que pauperizam ainda mais a população mais carente, sobretudo aquelas residentes nas áreas 

rurais; já o La Niña provoca fortes chuvas que causam situações calamitosas, principalmente 

nas áreas sujeitas aos riscos ambientais. 

De acordo com Ceará (op. cit.), para Fortaleza a média pluviométrica anual é de 

aproximadamente 1.600,0 mm. Os valores dos índices de precipitação anual apresentam uma 

intensa variação das médias. A título de ilustração, no ano de 1974 registrou-se um índice 

pluviométrico de 2.200,3 mm e no ano de 1993 apenas 434,0 mm. 

Segundo Santos (op. cit.), a proximidade da linha do Equador garante à região uma 
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forte incidência de radiação solar no decorrer do ano. A insolação média no vale do Cocó 

situa-se entre 2.900 a 3.000 horas de sol/ano. Os meses de março e abril são os que 

apresentam a menor quantidade de horas de sol com 148,9 e 152,8 horas/mês, 

respectivamente. Já os meses de outubro (296,1 horas) e novembro (283,2 horas) apresentam 

a maior incidência de radiação solar.  

Segundo Ceará (op. cit.), as taxas de evaporação anual da região de estudo mostraram-

se bastante elevadas, entorno de 2.500 mm, com uma média mensal de 203,76 mm. Esses 

índices são basicamente explicados pelas elevadas temperaturas e pela intensa radiação solar, 

além dos constantes ventos que sopram por toda a região. A constante insolação associada à 

latitude não proporcionam variações significativas de temperatura no decorrer do ano. 

Segundo Nimer (1977), as temperaturas médias anuais nas regiões próximas à linha do 

Equador giram em torno de 26º a 28ºC.  

Ainda segundo Santos (op cit), a temperatura média em Fortaleza é de 26,6ºC, 

enquanto que a média das mínimas é de 23,5ºC e a média das máximas é 29,9ºC. A 

evaporação se dá de forma inversamente proporcional à precipitação, e em consonância à 

maior radiação solar, à medida que nos meses mais chuvosos menor é a incidência de 

radiação, e consequentemente menores são os índices de evaporação. Durante a máxima 

atuação da ZCIT (período mais chuvoso) nos meses de março, abril e maio observam-se os 

menores índices de evaporação 72 mm, 68 mm e 84 mm, respectivamente. Já as máximas se 

dão durante o período de estio nos meses de setembro (167 mm), outubro (173 mm) e 

novembro (168 mm), o que contribui para o saldo negativo no balanço hídrico. 

Tecidos breves apontamentos sobre as questões climáticas, que se passe a tecer mais 

detalhes sobre a hidrologia da área em estudo. As características do escoamento e do potencial 

hídrico superficial e subterrâneo são dependentes das condições climáticas, das propriedades 

litológicas do terreno, aspectos geomorfológicos e fitoecológicos de determinada área.  

As condições de uso/ocupação também influenciam sobremaneira o potencial 

hidrológico, a qualidade e disponibilidade hídrica. As condições climáticas têm influências 

diretas sobre os recursos hídricos, principalmente através das chuvas, à medida que elas são a 

principal fonte de suprimento aos mananciais, e modificam de modo temporário a quantidade 

de água disponível na superfície e subsuperfície. 

Ao se tratar dos aspectos hidrológicos, cumpre tecer alguns apontamentos sobre as 
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águas superficiais, bem como acerca das águas subterrâneas. De acordo com Ceará (2012), o 

município de Fortaleza está na Bacia Hidrográfica Metropolitana, apresentando três sub-

bacias: bacia do rio Pacoti, a sudeste; bacia do rio Cocó, que drena a maior parte da cidade; 

ebacia rio Ceará/Maranguapinho, a qual deságua no limite de Fortaleza com o município de 

Caucaia, a oeste.  

Além das bacias dos três principais rios, o município constitui-se de bacias menores 

denominadas bacias da vertente marítima que abrange os riachos Maceió, Pajeú e 

Jacarecanga. Fortaleza também possui diversas áreas de acumulação sob a forma de lagoas 

que pontilham diversos setores da cidade. 

As condições geológicas interferem diretamente no escoamento superficial da área. As 

rochas impermeáveis dos terrenos cristalinos favorecem ao escoamento superficial. Já os 

terrenos mais porosos da planície litorânea e dos tabuleiros pré-litorâneos, espaços pertinentes 

à área em estudo, propiciam uma maior infiltração e, por conseguinte uma maior 

disponibilidade de água no solo e subsolo. 

As características de relevo determinam a velocidade do escoamento superficial, e 

consequentemente definem a capacidade energética dos rios em escavar vales, transporte de 

sedimentos e definição de feições morfológicas. Já as condições fitoecológicas e de uso e 

ocupação, associadas às condições geológicas do terreno definem a proteção à superfície, 

capacidade de infiltração e armazenamento da água no solo. 

No domínio do glacis de deposição pré-litorâneos, a drenagem assume um padrão 

paralelo. Conforme Souza (2000), a permoporosidade do material constituinte dessa feição 

assegura o escoamento superficial durante todo o ano, entalhando os glacis em feições 

tabuliformes. Já nas proximidades da foz do rio Cocó, sob as condições da planície litorânea, 

o baixo gradiente define a pequena capacidade do rio em escavar vales, o que propicia um 

padrão de drenagem anastomótico com vários canais meândricos e o surgimento de algumas 

ilhas resultantes da deposição do material transportado.  
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A Figura 8 ilustra um trecho das águas superficiais da área em estudo, no caso, 

segmento do rio Cocó situado na planície flúvio-marinha, mais especificamente no encontro 

com o rio Coaçu. 

 

No que se refere aos recursos hídricos subterrâneos, nota-se uma relação direta entre o 

tipo de aquífero e a geologia. No município de Fortaleza pode-se distinguir quatro domínios 

hidrogeológicos distintos: fissural, sedimentos dunares, sedimentos do Grupo Barreiras e os 

depósitos aluvionares. Na área em estudo, qual seja, o trecho do rio Cocó entre a BR-116 e a 

sua foz (“Parque do Cocó”), encontram-se presentes os domínios hidrogeológicos do tipo 

sedimentos dunares e sedimentos do Grupo Barreiras. 

Os aquíferos sedimentares estão associados aos depósitos de coberturas sedimentares 

(glacis de deposição pré-litorâneos). Essas formações aquíferas são as que apresentam maior 

produtividade em virtude da porosidade primária das estruturas sedimentares constituintes e 

Fonte: Bastos, 2007. 

Figura 8 - Encontro do leito principal do rio Cocó (à direita) com o rio Coaçu. 
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da elevada permeabilidade dos terrenos arenosos da planície litorânea, principalmente sobre o 

campo de dunas na praia do Futuro e Sabiaguaba. 

Cumpre destacar o potencial desse aquífero na planície litorânea de Fortaleza não 

apenas no campo de dunas da região da praia do Futuro e da Sabiaguaba, mas também outras 

localidades sobre o Grupo Barreiras. Tratam-se de terrenos porosos com grande 

permeabilidade, o que conferem grande potencial hidrogeológico, razão pela qual é explorado 

por uma série de indústrias engarrafadoras de água mineral. 

 

3.3. Caracterização Fitoecológica 

No que se refere aos aspectos fitoecológicos, as principais unidades da bacia 

Hidrográfica do rio Cocó, segundo Santos (2006), são: mata úmida, mata seca, caatingas, 

mata ciliar e lacustre, e complexo vegetacional da planície litorânea (manguezais, mata de 

tabuleiros e vegetação pioneira do campo de dunas e faixa praial). 

Especificamente na área em estudo, destacam-se as seguintes unidades fitoecológicas: 

complexo vegetacional da planície litorânea (manguezais, mata de tabuleiros e vegetação 

pioneira do campo de dunas e faixa praial) e mata ciliar e lacustre. O ZEE do Estado do Ceará 

– Zona Costeira (CEARÁ, 2006), por sua vez, classifica estas unidades fitoecológicas da 

seguinte forma: vegetação pioneira psamófila, vegetação subperenifólia de dunas, vegetação 

perenifólia de mangue, vegetação dos tabuleiros litorâneos e vegetação de várzea.  

O que Santos (op cit) define como “complexo vegetacional da planície litorânea”, o  

ZEE do Estado do Ceará – Zona Costeira (CEARÁ, op cit) estratificou em: vegetação 

pioneira psamófila, vegetação subperenifólia de dunas, vegetação perenifólia de mangue e 

vegetação dos tabuleiros litorâneos. E a mata ciliar e lacustre corresponde à vegetação de 

várzea. 

A vegetação pioneira psamófila ocorre nos ambientes de pós-praia, recobrindo dunas 

de formação mais recentes e alguns trechos da planície de deflação, acompanhando a linha da 

costa. São ambientes submetidos à alta salinidade e permeabilidade, grande intensidade de 

ação eólica, elevada temperatura e que apresentam solos ácidos, onde se desenvolvem 

espécies adaptados fisiomorfologicamente a essas condições adversas. Esta vegetação 

dificilmente alcança um clímax por causa da constante movimentação de areia pelos ventos, o 
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que não permite o estabelecimento de processos pedogenéticos. A vegetação da faixa praial é 

incipiente e ocorre somente em alguns trechos onde é possível a fixação de espécies pioneiras, 

constituída principalmente por gramíneas que se assemelham às que recobrem o campo de 

dunas. 

A vegetação subperenifólia de dunas está diretamente relacionada com as chamadas 

dunas fixas. Conforme apontado anteriormente, as dunas móveis caracterizam-se pela 

ausência de vegetação e ocorrem próximo à linha de praia, onde a ação do vento é mais 

intensa. As dunas fixas situam-se, frequentemente, a sotavento dos diversos cordões dunares 

ainda não totalmente protegidos do transporte sedimentar eólico e apresentam uma vegetação 

com dois estratos: o arbóreo e o arbustivo. A sotavento sobre as dunas fixas observa-se 

indivíduos de porte arbóreo, já a barlavento devido à maior exposição à salinidade as espécies 

são predominantemente de porte arbustivo.  

Segue a Figura 9 ilustrando vegetação arbóreo-arbustiva de duna situada na área em 

estudo. 

 

Figura 9 - Vegetação arbóreo-arbustiva de duna. 

Fonte: GEOCONSULT, 2012. 
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Em suma, esta vegetação é o componente natural básico para a estabilização do campo 

dunar, já que auxilia no processo de fixação das dunas ao amenizar os efeitos da ação eólica 

nas áreas a barlavento. 

A vegetação perenifólia de mangue é o principal elemento da vegetação das planícies 

flúvio-marinhas. Típica de terrenos com declividade praticamente nula, essa vegetação ocorre 

em terrenos baixos de regiões estuarianas, em margens de lagunas ou ao longo de rios e canais 

naturais, até onde ocorrer o fluxo das marés. Por sofrer diariamente dois períodos de 

inundação ocasionados pela influência de maré, e apresentar elevados índices de salinidade da 

zona estuarina, caracteriza-se por ser uma vegetação altamente especializada, e com alta 

fragilidade às intervenções humanas. A Figura 10 ilustra vegetação do tipo mangue vermelho 

existente na área em estudo.  

Figura 10 - Rhizophora mangle (mangue vermelho) - margem do rio Cocó. 

Fonte: GEOCONSULT, 2012. 
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O manguezal apresenta solo lamacento e, como é influenciado pelas marés, nele 

desenvolve-se uma vegetação característica – os mangues – onde ocorre uma fauna bastante 

diversificada, composta por espécies de origem terrestre e aquática. O manguezal é o termo 

dado a diversas plantas pertencentes a várias famílias típicas das formações vegetais de águas 

salobras ou meio salobras. 

No que se refere à vegetação dos tabuleiros litorâneos, mostra-se oportuno tecer 

alguns comentários. Os tabuleiros compreendem as regiões onde a topografia é relativamente 

plana com declividades muito suaves. Ocorrem na porção pré-litorânea e litorânea no domínio 

dos sedimentos do Grupo Barreiras. Apresentam diferenciações na percolação de água 

subterrânea, em decorrência das variações granulométricas existentes (fácies argilo-arenosas), 

o que determina o tipo de vegetação.  

A vegetação de tabuleiros apresenta uma grande diversificação vegetacional e 

florística, apresentando, na área em estudo, espécies da mata serrana e das dunas fixas, sem 

uma delimitação precisa. De um modo geral, as espécies são predominantemente arbustivas, 

possuindo ainda um estrato gramíneo-herbáceo, cujo desenvolvimento está correlacionado 

principalmente com o período chuvoso.  

A vegetação de várzea (mata ciliar e lacustre) ocorre nas planícies fluviais e áreas de 

inundação flúvio-lacustres. A presença de cobertura vegetal está ligada à presença de solos 

aluviais, de origem deposicional e hidromórfica, muito comuns nos ambientais lacustres e 

fluviais, especialmente nas áreas marginais inundáveis durante o período chuvoso. A 

vegetação com influência fluvial compreende regiões sob influência de rios, lagoas e açudes, 

que apresentam boas condições hídricas e solos férteis, que favorecem o desenvolvimento da 

fisionomia de mata ciliar. Segundo Ceará (2012), em Fortaleza este tipo de ambiente é 

encontrado as margens dos rios que cortam a cidade como Cocó, Ceará, Maranguapinho e 

Pacoti, e em lagoas como a Lagoa da Parangaba, de Messejana, do Opaia, do Jangurussu, de 

Porangabussu, etc. 

Embora protegida pela legislação pertinente, no caso o Código Florestal (Lei Federal 

nº 12.651/2012) e a Resolução CONAMA nº 303/2002, a vegetação de dunas sofre pressões 

da especulação imobiliária e vem sendo paulatinamente substituída pela ocupação urbana, 

principalmente nas regiões de dunas situadas no bairro Cocó, no entorno do conjunto Cidade 

2000 e nas praias do Caça e Pesca e de Sabiaguaba. 
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No que se refere à mata ciliar, embora sejam áreas protegidas por legislação pertinente 

(Código Florestal e Resolução CONAMA nº 303/2002), tal vegetação vem sofrendo 

constantemente com o processo de ocupação das planícies de inundação dos rios, riachos e 

lagoas ao longo de toda região metropolitana de Fortaleza. Tal fato constitui-se num problema 

da maior gravidade, acarretando o assoreamento dos rios, aceleração dos processos erosivos, 

magnificação das cheias, entre outros. 

 

3.4. Síntese da caracterização geoambiental 

Para a delimitação e compartimentação dos sistemas ambientais, utilizou-se o critério 

geomorfológico, na medida em que se constitui como o componente geoambiental mais 

facilmente discernível na paisagem. Além disso, trata-se do elemento que melhor expressa o 

complexo jogo de relações existente entre os componentes ambientais. O componente 

fitoecológico, por exemplo, não é um parâmetro preciso para delimitação dos sistemas 

ambientais tendo em vista a possibilidade de a área estar descaracterizada por ações 

antrópicas. 

Nesse contexto, na área em estudo, foram identificados, de forma mais marcante, os 

seguintes sistemas ambientais (geofácies) conforme suas feições geomorfológicas: faixa de 

praia (estirâncio) e planície de deflação (berma e pós-praia); dunas móveis; dunas fixas; 

planície flúvio-marinha; planície fluvial e tabuleiros pré-litorâneos. Adiante, as Tabelas 3, 4, 

5, 6, 7 e 8 apresentam a taxonomia das paisagens com a caracterização, conforme o respectivo 

sistema ambiental, dos componentes naturais (geologia, geomorfologia, pedologia, hidrologia 

e fitoecologia) e a ecodinâmica das paisagens. 

Com base nas visitas de campo e nos estudos realizados por Brandão (1995), Souza 

(2000) e Santos (2006), a área objeto de estudo (trecho do rio Cocó entre a BR-116 e a foz) 

apresenta a seguinte compartimentação ambiental com os seguintes sistemas ambientais: 
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Tabela 3 - Síntese da Compartimentação Geoambiental - Faixa de Praia e Planície de 
Deflação.  

Faixa de Praia e Planície de Deflação 

COMPONENTES 
NATURAIS 

CARACTERIZAÇÃO 

Geologia 
Ambientes recentes compostos por sedimentos arenosos, grosseiros 
e inconsolidados de origem marinha. 

Geomorfologia 
Superfície contínua e alonga que se estende até a base do campo de 
dunas, composta pela faixa de praia, pós-praia, beach rocks e 
terraços, constantemente moldados pela abrasão marinha. 

Pedologia 
Ausência de solos, porém em alguns setores da pós-praia têm-se a 
ocorrência de Neossolos Quartzarênicos. 

Hidrologia  
Grande infiltração, várias lagoas freáticas. O lençol freático é muito 
alto, com boa qualidade de água nas áreas mais distantes da praia. 

Fitoecologia 
Cobertura vegetal é ausente com exceção de algumas espécies 
pioneiras de estrato herbáceo (gramíneas). 

ECODINÂMICA DA 
PAISAGEM 

Ambiente fortemente instável. 

Fonte: Adaptado de Brandão (1995), Souza (2000) e Santos (2006). 
 
 
 
 
 

 
Tabela 4 - Síntese da Compartimentação Geoambiental – Dunas Móveis.  

Dunas Móveis 

COMPONENTES 
NATURAIS 

CARACTERIZAÇÃO 

Geologia Sedimentos grosseiros inconsolidados depositados pela ação eólica. 

Geomorfologia 
Superfícies elevadas em forma de domo ou colina, que estão sendo 
constantemente mobilizados pela ação eólica. 

Pedologia 
Ausência de solos, compostos por sedimentos inconsolidados onde 
não se desenvolveu a pedogênese. 

Hidrologia  
Ocorrência de lagoas freáticas e intermitentes nas depressões 
interdunares. 

Fitoecologia 
Cobertura vegetal é ausente com exceção de algumas espécies 
pioneiras. 

ECODINÂMICA DA 
PAISAGEM 

Ambiente fortemente instável. 

Fonte: Adaptado de Brandão (1995), Souza (2000) e Santos (2006). 
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Tabela 5 - Síntese da Compartimentação Geoambiental – Dunas Fixas.  

Dunas Fixas 

COMPONENTES 
NATURAIS 

CARACTERIZAÇÃO 

Geologia Sedimentos arenosos que já sofreram processos de edafização. 

Geomorfologia 
Superfícies de topografia mais elevadas, via de regra menos 
acidentada que as dunas móveis e onde o processo de edafização 
iniciou-se. 

Pedologia Neossolos quartzarênicos, com desenvolvido estágio de edafização. 

Hidrologia  
Ocorrência de várias ressurgências e lagoas temporárias nas 
depressões interdunares. Excelente potencial aqüífero. 

Fitoecologia 
Desenvolvimento de vegetação litorânea de porte arbóreo arbustivo 
à sotavento e herbáceo-arbustivo ao barlavento. 

ECODINÂMICA DA 
PAISAGEM 

Ambiente de transição com tendências à estabilidade onde a 
vegetação se desenvolveu e à instabilidade onde a vegetação é 
menos desenvolvida. 

Fonte: Adaptado de Brandão (1995), Souza (2000) e Santos (2006). 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 6 - Síntese da Compartimentação Geoambiental – Planície Flúvio-marinha.  

Planície Flúvio-marinha 

COMPONENTES 
NATURAIS 

CARACTERIZAÇÃO 

Geologia 
Sedimentos Quaternários de origem flúviomarinha argilo-arenosos, 
mal selecionados e ricos em matéria orgânica. 

Geomorfologia 
Área de acumulação e topografia plana com eventuais ocorrências 
de solapamentos das margens. Ambiente parcialmente submerso 
com inundações duas vezes ao dia. 

Pedologia 
Gleissolos Sálicos. Solos lodosos, profundos, ricos de matéria 
orgânica em decomposição. 

Hidrologia  Regime fluvial perene, com padrão de drenagem anastomótico. 

Fitoecologia 
Vegetação de mangue que é altamente especializada. Suporta 
elevados níveis de salinidade. 

ECODINÂMICA DA 
PAISAGEM 

Ambiente instável. 

Fonte: Adaptado de Brandão (1995), Souza (2000) e Santos (2006). 
 
 



80 
 

 

 

Tabela 7 - Síntese da Compartimentação Geoambiental – Planície Fluvial.  

Planície Fluvial 

COMPONENTES 
NATURAIS 

CARACTERIZAÇÃO 

Geologia 

Sedimentos aluviais composto por areias mal selecionadas, 
incluindo siltes, argilas e cascalhos. No baixo-médio curso 
predominam sedimentos mais finos e menos grosseiros que os 
presentes no médio-alto curso. 

Geomorfologia 
Áreas de topografia plana e rebaixadas, sujeitas às inundações 
quando da incidência de fortes chuvas. Em alguns setores a planície 
é bastante estreita. 

Pedologia 
Os Neossolos Flúvicos apresentam problemas de drenagem, com 
boa fertilidade natural. 

Hidrologia  

O rio Cocó é perenizado a partir da barragem do Gavião. Baixo 
curso do Cocó é perenizado pela permoporosidade dos tabuleiros. 
As reservas hídricas subterrâneas são de boa qualidade e capacidade 
de vazão. 

Fitoecologia Mata ciliar bastante descaracterizada. 

ECODINÂMICA DA 
PAISAGEM 

Ambiente instável, principalmente nas áreas onde a vegetação ciliar 
foi removida. 

Fonte: Adaptado de Brandão (1995), Souza (2000) e Santos (2006). 
 
 

Tabela 8 - Síntese da Compartimentação Geoambiental –   Tabuleiros pré-litorâneos.  

Tabuleiros pré-litorâneos 

COMPONENTES 
NATURAIS 

CARACTERIZAÇÃO 

Geologia 
Depósitos tércio-quaternários do Grupo Barreiras, composto por 
sedimentos areno-argilosos mal selecionados de coloração 
esbranquiçada ou amarelo-avermelhada. 

Geomorfologia 
Relevo plano de aspecto rampeado, com sua inclinação em direção 
ao litoral, dissecado por interflúvios tabuliformes. 

Pedologia 
Apresenta Argissolos Vermelho Amarelo Eutróficos e Neossolos 
Quartzarênicos 

Hidrologia  

Padrão de drenagem paralelo, escoamento intermitente sazonal, 
com baixo poder de entalhe. Ocorrência de várias lagoas 
intermitentes e perenes. Boa disponibilidade e qualidade dos 
aquíferos. 

Fitoecologia 
Mata de tabuleiros e complexo vegetacional litorâneo, todos já 
fortemente descaracterizados. 

ECODINÂMICA DA 
PAISAGEM 

Ambiente estável. 

Fonte: Adaptado de Brandão (1995), Souza (2000) e Santos (2006). 
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Como se pode verificar, os sistemas ambientais existentes na área em estudo possuem, 

em sua maioria, ecodinâmica instável ou com tendência à instabilidade, o que justifica a sua 

proteção e conservação. A classificação ecodinâmica apresentada neste trabalho toma como 

base as lições de Tricart (1977). Segundo o referido autor, a classificação quanto aos graus de 

estabilidade e instabilidade ambiental toma como base grau de incidência entre processos 

pedogênicos e morfogênicos de determinado espaço.  

Desta feita, ante a compartimentação geoambiental da área objeto de estudo, resta 

justificada a aplicação de uma gestão ambiental diferenciada. Conforme será verificado 

adiante, estes sistemas ambientais instáveis encontram-se ainda mais ameaçados em razão do 

uso e ocupação ocorrido no entorno desse espaço encravado em uma zona urbana altamente 

adensada. 

 

3.5. Histórico do uso e ocupação da cidade de Fortaleza e do “Parque do Cocó” e seu 

entorno 

Para melhor efetuar o diagnóstico socioeconômico e ambiental da área em estudo, no 

caso, a área prevista na poligonal dos decretos estaduais e adjacências, mostra-se oportuno 

tecer alguns comentários sobre o histórico de uso e ocupação da referida área. Entender como 

se efetuou a ocupação da referida área pressupõe compreender como se deu historicamente a 

ocupação da cidade de Fortaleza.  

De acordo com Silva (2009), Fortaleza tem sua origem no ano de 1603, período em 

que os portugueses construíram o forte de São Tiago na Barra do Ceará, em torno do qual 

surgiu uma pequena localidade chamada de Nova Lisboa. A área era estratégica para os 

portugueses na medida em que viabilizava a construção de postos avançados de defesa do 

território, bem como facilitava a conquista do interior. Em 1612, Martin Soares Moreno 

constrói o Forte de São Sebastião no local das ruínas do antigo Forte de São Tiago. Contudo, 

apenas em 1649, Matias Beck funda o povoado que daria origem a atual Fortaleza, 

construindo, no morro chamado Marajaitiba, o Forte Schonenboorch, a “Fortaleza de Nossa 

Senhora da Assunção”. 

Por meio da Carta Régia de 1726, o local foi elevado à categoria de Vila com nome de 

Fortaleza de N. Sra. Da Assunção. Segundo Silva (op. cit.), apesar do título de Vila, Fortaleza 
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não passava de um acanhado núcleo e suas edificações (poucas e pobres) se localizavam junto 

ao riacho Pajeú. 

Segundo Costa (2009), Fortaleza, até o final do século XVIII, era uma pequena e 

acanhada vila sem nenhuma expressão econômica, tendo apenas o papel de capital 

administrativa. Naquele período, Fortaleza era de menor porte e economicamente menos 

relevante que as cidades de Aracati, Icó, Sobral, Camocim, Acaraú e Quixeramobim, as quais 

já desenvolviam atividades ligadas aos setores industrial, comercial e de prestação de 

serviços.  

Com a independência do Ceará em relação à Capitania de Pernambuco, em 1799, 

Fortaleza intensifica a atividade exportadora do algodão. Assim, a atividade assume papel de 

destaque e passa a constituir a base de sustentação econômica que elevou a Vila à categoria de 

Cidade em 1823. A vila recebe, então, o nome de Fortaleza de Nova Bragança. Nesse período, 

a cidade se estabelecia na área do atual Poço da Draga (área portuária anterior ao Porto do 

Mucuripe, construído na década de 1940).  

A cultura algodoeira no interior do Ceará, principal fator de elevação econômica de 

Fortaleza, expandiu-se significativamente a partir do século XIX. Nesse contexto, a Fortaleza 

e seu porto foram favorecidos pela proximidade com a Serra de Uruburetama, grande 

produtor de algodão. De acordo com Costa (2009), a utilização de barcos de maior tonelagem 

e, posteriormente, o emprego de navios a vapor, tornaram inviável o uso do Porto de Aracati, 

conduzindo esta cidade a um processo de estagnação econômica. No período de 1886 em 

diante, Fortaleza passa a ser ligada com o Rio de Janeiro e com a Europa através da criação de 

linhas de navios a vapor 

Assim, o salto econômico de Fortaleza se iniciou com a construção do Porto no Poço 

da Draga, que passou a competir com os portos de Aracati e Camocim. Além disso, a 

implantação de um sistema de transporte ferroviário, ligando a capital ao interior, acentuou o 

comércio e facilitou o deslocamento da produção interiorana para fins de exportação.  

A construção da ferrovia para o interior através do Sertão Central representou a fase de 

acentuado crescimento demográfico de Fortaleza. Ou seja, a expansão ferroviária no Ceará 

induziu a função comercial da cidade. Dessa forma, o raio de ação de Fortaleza ampliou-se 

para além das zonas produtivas de Uruburetama e Baturité, atingindo o Oeste e Sul do estado 

do Ceará, conforme a própria expansão da cultura algodoeira.  
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Nesse contexto, passou a convergir para Fortaleza quase toda produção do Ceará, 

transformando Fortaleza, antes um acanhado centro administrativo, no mais importante polo 

exportador e distribuidor do Ceará.  

Apresentado este breve histórico sobre a origem de Fortaleza como capital 

economicamente relevante, faz-se necessário tecer alguns comentários sobre a expansão do 

sistema viário do Fortaleza. Conforme será evidenciado nas linhas adiante, a ocupação da área 

em estudo está intimamente ligada à forma como o sistema viário de Fortaleza se desenvolveu 

ao longo dos anos. 

3.5.1. Evolução do sistema viário e respectiva ocupação 

Conforme Vilhaça (2001), a instalação de vias de transporte provoca dois efeitos 

principais nos terrenos adjacentes à instalação de tais vias, quais sejam: a melhoria da 

acessibilidade e a valorização da terra e, atrelados a estes, os processos de crescimento e/ou 

desenvolvimento urbano, sendo, desta forma, meio para o processo de ocupação em tais áreas. 

As primeiras normas de organização do espaço urbano de Fortaleza foram traçadas no 

governo de Inácio de Sampaio (1812/1820), com a elaboração da planta da cidade de autoria 

do engenheiro Silva Paulet. Em razão da natureza relativamente plana do terreno, as diretrizes 

urbanas seguiram um traçado em xadrez, até hoje aplicado em grande parte da cidade. Outra 

planta a ser destacada foi a primeira planta de Adolfo Herbster, de 1859, em que a cidade se 

estendia para oeste até a Rua Senador Pompeu, e na direção Sul atingindo a atual Praça do 

Ferreira, terminando na Rua Pedro Pereira. A Figura 11 ilustra a planta de Fortaleza em 1859. 



84 
 

 

 

 

Em 1875, Herbster lança uma outra planta, prosseguindo no plano de extensão em 

xadrez. De acordo com Silva (2009), em 1875, Fortaleza se expandiu em termos de espaço 

efetivamente ocupado, até as atuais avenidas do Imperador, Duque de Caxias e Dom Manuel. 

Essas vias, introduzidas na planta de Adolfo Herbster, tornaram-se as principais da área 

central.  

 O crescimento da população do núcleo ainda era pequeno, sendo poucas as 

construções além das Avenidas Duque de Caxias e Dom Manuel. Para a parte Leste da 

Cidade, a expansão era muito pequena, destacando-se apenas as instalações próximas ao 

antigo porto Poço da Draga. Este plano foi de importância fundamental para o traçado urbano 

em Fortaleza, servindo de base para os demais estudos da cidade. No período entre 1880 e 

Figura 11 - Planta de Fortaleza em 1859.  

Fonte: Blog “Fortaleza em Fotos” - http://www.fortalezaemfotos.com.br/ 
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1926, Fortaleza recebeu vários serviços urbanos como o transporte coletivo, bondes puxados a 

burro – caixas postais, além de instalação de cursos superiores de Direito, Farmácia, 

Odontologia e Agronomia.  

Outro ponto a ser destacado na compreensão do processo de uso e ocupação de 

Fortaleza refere-se ao tratamento dado ao seu litoral. A ocupação no litoral de Fortaleza 

conecta-se ao surgimento de suas principais vias de circulação. Ocorre que os traçados das 

vias desprezavam o litoral, conforme se pode verificar na distribuição espacial da cidade, em 

que os primeiros estabelecimentos mais relevantes foram construídos com desprezo pela 

fachada marítima. Ou seja, a cidade Fortaleza, inicialmente, foi construída de “costas” para o 

mar.  

A título de ilustração, a construção da Estação Ferroviária com frente voltada para a 

direção Sul se apresenta com um símbolo da não valorização do mar período de sua 

edificação. Como o crescimento econômico inicialmente se deu na região central e oeste da 

cidade, nesse período as principais intervenções urbanas se deram naquelas regiões.  

Durante a gestão de Ildefonso Albano, entre 1912/1914, há sensíveis mudanças na 

cidade com a retificação do alinhamento das casas para o alargamento das ruas e a instalação 

dos bondes elétricos em 1914. Posteriormente, na planta cadastral da Administração de 1932, 

ainda se constata a influência das diretrizes deixadas pelo plano de Adolfo Herbster, salvo o 

deslocamento da linha férrea para a atual Avenida José Bastos e o adensamento linear 

acompanhando os eixos de penetração para o interior. 

No sentido leste da cidade o crescimento vai além da Avenida Dom Manuel, atingindo 

já as imediações do local onde hoje situa a Praça do Colégio Militar. Segundo Silva (op. cit.), 

surgem, posteriormente, as principais vias radiais, quais sejam: Bezerra de Menezes – BR 

222; Capistrano de Abreu – BR-020; e Visconde do Rio Branco – BR-116. Desta forma 

associava-se à malha em xadrez um plano radiocêntrico, o qual norteou a continuidade do 

processo de expansão urbana. Porém, cumpre ressaltar que, nessa época, sequer se cogitava 

habitar a área em estudo, a qual se localiza a partir da BR-116 até a foz do rio Cocó.  

Há, contudo, casos em que planos de desenvolvimento urbano foram elaborados, 

porém não implantados, como por exemplo: o “Plano de Remodelação e Extensão de 

Fortaleza”, do urbanista Nestor Figueredo, na Administração do Prefeito Raimundo Girão 

(1933-34); e o plano urbano do arquiteto Sabóia Ribeiro, de 1947.  
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As transformações de ordem econômico-social e do sistema de transportes – as 

ferrovias no final do século XIX e durante toda a primeira metade do século XX, bem como 

as rodovias a partir de 1950 – explicam a evolução de Fortaleza. Nesse contexto, a cidade 

crescia de forma desordenada, a despeito de contar com diretrizes urbanas bem definidas, 

constantes dos vários planos elaborados. O contínuo processo de migração do interior do 

estado do Ceará, a partir de 1930, acentua o crescimento desordenado da cidade, surgindo 

aglomerados de favelas, bem como crescimento desordenado na periferia, contribuindo para a 

dispersão da população.  

No período entre 1930-1950, surgiram as seguintes favelas em Fortaleza: Cercado do 

Zé Padre (1930), Mucuripe (1933), Lagamar (1933), Morro do Ouro (1940), Varjota (1945), 

Meireles (1950), Papoquinho (1950), Estrada de Ferro “Trilho” (1954). O referido processo 

migratório do interior do estado do Ceará para Fortaleza foi mantido ao longo dos por 

influência das sucessivas secas (1932, 1952, 1958, 1970), agravando o desordenamento 

urbano.  

Com o aumento populacional, a população passou a migrar para a região Leste da 

cidade Fortaleza. Segundo Costa (2009) o crescimento populacional ocorrido em Fortaleza 

nas décadas de 1950 e 1960 provocou um adensamento no núcleo central, obrigando seus 

habitantes a irem gradativamente se afastando para as áreas periféricas. No centro, 

permaneceram atividade tipicamente comerciais.  

As classes mais abastadas se deslocaram para a Zona Leste, sobretudo a Aldeota, a 

qual já contava com características residenciais de alto nível. As classes mais pobres, por sua 

vez, migraram para o Zona Oeste e Sul da cidade, onde já haviam algumas indústrias ao longo 

da via férrea. Diferentemente da Zona Leste, tais áreas eram desprovidas da infraestrutura 

urbana necessária. Essa configuração econômica entre Leste-Rico e Oeste-Pobre é percebida 

até hoje em Fortaleza.  

De acordo com Silva (2009), a busca de novos espaço pela burguesia que residia nas 

imediações da área central implicou em alterações marcantes na cidade e na supervalorização 

de alguns bairros, como a Aldeota, Meireles, Praia de Iracema, Papicú, Bairro de Fátima e 

outros. Segundo Lima (2010), a Zona Leste passou a se identificar como os bairros de 

burguesia, tendo a Aldeota como seu grande símbolo de “status” social. O autor pontua que 

esta ideologia foi rapidamente apropriada e difundida pelas empresas interessadas em vender 
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seus loteamentos e edificações, ampliando os limites do bairro da Aldeota e criando novas 

“aldeotas” – Aldeota Sul, Moderna Aldeota, Aldeota Centro, Planalto Nova Aldeota. Ainda de 

acordo com Lima (op. cit.), as várias denominações conferidas aos logradouros incorporados 

estão relacionadas ao “status” social e econômico que a marca “Aldeota” estabeleceu. 

Segundo Costa (2009), a cidade dos ricos expandiu-se para o leste, ocupando as áreas 

melhores. A transferência do porto do Poço da Draga para a Barra do Mucuripe veio ratificar 

esta tendência, pois levou infraestrutura para esta área. Assim, outro fator indutor de ocupação 

da região leste da cidade de Fortaleza foi a construção do Porto do Mucuripe. Como o porto 

anterior mostrou-se inviável às atividades portuárias, foram feitos estudos e projetos para um 

novo local para o Porto de Fortaleza.  

O então presidente Getúlio Vargas, por meio do Decreto-Lei 544/1938, decidiu sobre a 

localização do novo porto de Fortaleza, definindo a Enseada do Mucuripe como o novo local. 

Em 1939, foi instalado o canteiro de obras para construção do primeiro trecho de cais. Na 

oportunidade, foram construídos, pela Companhia Nacional de Construções Civis e 

Hidráulicas, 426 metros de cais acostável ao Porto de Fortaleza. Em 1952, foram construídos 

os armazéns A-1 e A-2. Em 1953, deu-se a atracação do Vapor Bahia, primeiro navio a atracar 

no novo porto. 

O antigo porto localizava-se na região onde se situa a atualmente denominada Ponte 

Metálica. A construção da Ponte Metálica aconteceu entre 1902 e 1906, ao passo que Ponte 

dos Ingleses foi construída em 1921. Em 1969, a parte do antigo Porto de Fortaleza chamada 

Poço da Draga foi ocupada pela Indústria Naval do Ceará-INACE. A parte onde ficavam os 

armazéns, trilhos de ferro e barris de combustíveis atualmente encontra-se ocupada e 

transformada em região de moradia, a chamada Comunidade Poço da Draga. 

Segundo Silva (2009), a transferência do porto para a ponta do Mucuripe exigiu a 

construção de um novo ramal que partia da Paranguaba, margeando a pista do aeroporto Pinto 

Martins, atravessando a Av. Borges de Melo, depois a Aguanambi. O ramal prosseguia pelas 

encostas suaves que desciam dos rios Aguanambi (hoje canalizado) para o Cocó, alcançando a 

área de Salina Diogo (área objeto deste estudo), bem como a Varjota até alcançar o Mucuripe. 

Ou seja, ramal foi construído contornando e passando distante da área ocupada, visando ligar 

a Estação Ferroviária João Felipe à Zona Industrial-Porto e ao Porto-Interior. Atraída pelos 

empregos nos serviços portuários e nas indústrias, a população pobre construiu favelas. Além 
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disso, a “zona do meretrício” também se transferiu para o farol do Mucuripe. 

 

3.5.2. O declínio e desativação da Salina Diogo e a ocupação do Sitio Cocó 

Apesar da ocupação da região Leste nas décadas de 1950 e 1960, no caso específico da 

área em estudo, não houve uma ocupação imediata, tal como ocorreu, por exemplo, com os 

bairros Meireles, Varjota e Papicú. Segundo Fuck Junior (2002), na margem direita do rio 

Cocó (sentido Messejana) os Srs. Patriolino Ribeiro e Edson Queiroz possuíam terras que se 

estendiam até o mar. Ainda segundo Fuck Júnior (2002), na margem esquerda do rio Cocó 

havia o “Sítio Cocó”, pertencente à família Diogo, que compreendia área situada entre os 

trilhos linha férrea Paranguaba-Mucuripe e a foz do rio Cocó. Na região se localizava a Salina 

Diogo.   

Além da própria Salina, havia outras barreiras à expansão urbana naquela região, 

dentre as quais merecem destaque: a linha férrea Paranguaba-Mucuripe e o rio Cocó. Ou seja, 

poucas eram as vias que “cruzavam” a linha férrea, fator este que servia de contenção para a 

ocupação das áreas situadas a Leste. Já o rio Cocó, por si só, era outra barreira, na medida em 

que dificultava o livre de transito de pessoas, bens e serviços para a região.  

No que se refere mais especificamente ao início ocupação urbana na área em estudo, 

anteriormente denominada “Sítio Cocó”, faz-se necessário tecer alguns comentários sobre o 

Plano de Desenvolvimento Integrado para a Região de Fortaleza – PLANDIRF de 1972, 

patrocinado pelo Governo Federal. Além da ampliação do sistema viário (Avenidas Presidente 

Castelo Branco, Borges de Melo, Aguanambi, Zezé Diogo e o 4º Anel viário), o referido 

plano, segundo Costa (2009), propunha a incorporação de novas áreas à cidade, com aberturas 

de vias e construção de pontes sobre o Rio Cocó, uma antiga barreira à expansão urbana. A 

cidade ultrapassaria a linha férrea Mucuripe – Paranguaba, bem como o Rio Cocó, 

incorporando o Sítio Cocó e as terras além do rio.  

Embora as ações do PLANDIRF de 1972 tenham tido maior notoriedade no processo 

de expansão para a região Leste da cidade de Fortaleza, segundo Costa (1988), algumas ações 

indutoras dessa expansão já ocorriam na década de 1960, tais como: construção do Hospital 

Geral de Fortaleza-HGF (1962) e da Cervejaria Astra (1969). Outro fator indutor da ocupação 

da região Leste foi a implantação da Av. Perimetral e a respectiva ponte sobre o rio Cocó. 
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Conforme Lima (2010), a Av. Perimetral consistiu numa proposta viária em esquema 

de anel de circulação de transportes que contorna toda a Capital, desde o bairro do Mucuripe, 

na zona leste, à Barra do Ceará, na zona oeste, ligando os bairros da periferia da cidade, como 

pode ser visualizado na Figura 12.   

 

A construção da Av. Perimetral permitiu finalmente ultrapassar o rio Cocó como 

barreira física, possibilitando a ocupação e expansão da Cidade para bairros situados na região 

sudeste de Fortaleza. Outro ponto a destacar na Figura 12 se refere à Av. Santos Dumont, a 

qual ainda não havia sido prolongada até a Praia do Futuro.  

Ainda segundo Costa (2009), em razão do PLANDIRF de 1972, foi prolongada a 

Avenida Santos Dumont, em 1976, sob o pretexto de dar acesso ao conjunto Cidade 2000, 

bem como foi promovida a construção da Avenida Zezé Diogo (Dioguinho) e da Praça 31 de 

Março, na Praia do Futuro. Também foi prolongada a Avenida Antônio Sales, facilitando o 

acesso ao Centro de Convenções, Universidade de Fortaleza, Imprensa Oficial do Ceará e 

Figura 12 - Sistema viário de Fortaleza em 1974.  

Fonte: CODEF, 1974. Adaptado por Lima, 2010. 
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Academia da Polícia Militar os quais à época, só tinham como opção a Avenida Santos 

Dumont e a rua Francisco Gonçalves. 

O conjunto Cidade 2000, que foi pretexto para o prolongamento da Avenida Santos 

Dumont, foi construído em 1972. Tal conjunto habitacional também pode ser creditado como 

um fator indutor da ocupação urbana na região Leste da cidade Fortaleza. Naquela época, a 

área onde hoje está assentado o referido conjunto era isolada da malha viária básica da cidade. 

Até então, os grandes equipamentos existentes naquela região era o Hospital Geral de 

Fortaleza-HGF e a Cervejaria Astra. A referida fábrica de cerveja foi posteriormente vendida 

para a empresa Brahma. Atualmente, a área encontra-se ocupada pelas construções do futuro 

Shopping Rio Mar.  

De acordo com Costa (2009), ocorreu uma acentuada expansão para a Zona Leste da 

cidade em direção à Praia do Futuro ultrapassando a via férrea e o Rio Cocó considerados 

antigamente barreiras naturais ao crescimento urbano. A citada autora destaca, ainda, que a 

ação do Poder Público Estadual e obediência ao PLANDIRF e à Lei nº 4.486/1975 na 

construção de grandes obras públicas, instalação de infraestrutura e equipamentos urbanos, 

incorporaram à cidade o Sítio Cocó (hoje dividido nos bairros Vicente Pinzon, Papicú e Cocó) 

as terras de Patriolino Ribeiro (bairros Água Fria e Edson Queiroz), o Sítio Colosso, o Sítio 

Alagadiço (Casa José de Alencar) e o Sítio Cambeba (sede do Governo do Estado).  

Nesse contexto, segundo Costa (1988), a intervenção no ambiente natural foi 

planejada e executada pelo capital imobiliário – empresas planejadoras e construtoras do 

conjunto, loteadores e incorporadores urbanos do Sítio Cocó – e pelo governo estadual. De 

acordo com a autora, o governo estadual favoreceu a expansão para a esta área leste da 

cidade, a partir da construção de obras públicas, da implantação das condições gerais para a 

urbanização, bem como instituição da legislação que rege o uso e ocupação do solo urbano. 

A Figura 13 contém trecho malha urbana de Fortaleza da década de 1980, a qual 

evidencia os bairros criados com o parcelamento do antigo Sítio Cocó. 
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Ao analisar a Figura 14 (Fortaleza em 1958), a Figura 15 (Fortaleza em 1968) e a 

Figura 16 (Fortaleza em 1976), pode se verificar que a região em estudo, de fato, era ocupada 

em grande parte pela antiga Salina Diogo. As referidas imagens de 1958 e 1968 decorrem de 

digitalização de material aerofotogramétrico, produzido pela empresa "Serviços 

Aerofotogramétricos Cruzeiro do Sul" a pedido da empresa pública “Companhia de Pesquisa 

de Recursos Minerais - CPRM - 

Figura 13 - Parcelamento do solo e divisão em bairros da área do antigo sítio Cocó. 

Fonte: Costa, 1988. Adaptado por Lima, 2010. 
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Figura 14 - Fortaleza em 1958.  

Fonte: CPRM/SACS, 1958. Elaborado por Azevedo, 2014. 
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Figura 15 - Fortaleza em 1968. 

Fonte: CPRM/SACS, 1968. Elaborado por Azevedo, 2014. 
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Figura 16 - Fortaleza em 1976.  

Fonte: CPRM/FAB, 1976. Elaborado por Azevedo, 2014. 
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Serviço Geológico do Brasil”. A imagem de 1958 foi gerada na escala de 1:25.000, ao passo 

que a imagem de 1968 possui escala de 1:70.000.  

Já a imagem de 1976 foi obtida por meio de um mapa entregue informalmente por um 

servidor da Base Aérea de Fortaleza a um servidor da CPRM. Nesse caso, o mapa não possuía 

especificação da data, nem da escala. Supõe-se que a imagem é de logo após 1976, isso 

porque, além ainda haver resquícios da Salina Diogo (desativada em definitivo em 1980), 

pode ser visualizada a Universidade de Fortaleza – UNIFOR, inaugurada em 1973, bem como 

o prolongamento da Av. Santos Dumont até a Praia do Futuro, ocorrido em 1976. Portanto, 

estimou-se que o mapa retrata período logo após 1976. As imagens foram obtidas junto à 

biblioteca da CPRM, sendo público o seu acesso. Tais imagens, após digitalizadas, foram 

georreferenciadas por meio do programa ARCGIS, utilizando pontos de referência já 

existentes na época para fins de “ancoragem”. 

Como se pode observar nas imagens em comento, desde a década de 1950 aquela 

região era uma área de muitos sítios, entre eles o Sítio Diogo, que ia desde os trilhos até a foz 

do Rio Cocó. A Salina Diogo ficava localizada na região objeto do presente estudo, ou seja, 

nas margens do rio Cocó desde a altura da BR-116 até praticamente sua foz. A foto constante 

na Figura 17 ilustra um dos acessos às salinas, em 1961. 

Figura 17 - Acesso à Salina Diogo, 1961.  

Fonte: Blog “Fortaleza em Fotos” - http://www.fortalezaemfotos.com.br/ 
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As fotos constantes na Figura 18 e na Figura 19 ilustram a forma “artesanal” como o 

Figura 18 - Salina Diogo em operação.  

Figura 19 - Salina Diogo em operação.  

Fonte: Blog “Fortaleza em Fotos” - http://www.fortalezaemfotos.com.br/ 

Fonte: Blog “Fortaleza em Fotos” - http://www.fortalezaemfotos.com.br/ 
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sal era produzido na referida salina. 

Contudo, com advento da industrialização na produção do sal por parte do estado do 

Rio Grande do Norte/RN, a produção da Salina Diogo entra em declínio a partir dos anos 70 e 

encerra as atividades em definitivo no ano de 1980. Aliás, a hegemonia norte-rio-grandense na 

produção de sal, com maior produtividade e menores preços, gerou não apenas o declínio da 

Salina Diogo, mas também de diversas outras salinas artesanais no Nordeste, as quais se 

tornaram economicamente deficitárias. Segundo Costa (2010), com o fim da atividade de 

produção do sal, o mangue começa a se regenerar, recuperação esta impulsionada pelos 

esgotos da área que eram lançados diretamente no rio Cocó, sobretudo a montante. Cumpre 

ressalvar que a eutrofização gerada pelos efluentes não tratados, embora possa vir a contribuir 

para o aumento da vegetação, compromete a qualidade da água. 

Além da contribuição dos efluentes não tratados a montante do rio Cocó, o período 

entre a desativação da Salina e a efetiva ocupação dessas áreas (pós ações do PLANDIRF de 

1972), possibilitou que a vegetação de manguezal, anteriormente removida pelas atividades da 

Salina, pudesse se regenerar, em grande parte. 

Ademais, ao se comparar a Figura 14 (Fortaleza em 1958) com a Figura 15 (Fortaleza 

em 1968), constata-se que na década de 1960 houve uma “canalização” do rio Cocó no trecho 

em estudo. Na imagem de 1958, o rio Cocó é anastomótico, praticamente conformando-se às 

atividades da salina. Já a imagem de 1968, o rio Cocó apresenta uma conformação mais 

retilínea, o que indica que houve canalização no local. Muito provavelmente essa canalização 

foi contemporânea à construção da Av. Perimetral e a respectiva ponte sobre o rio Cocó, ou 

seja, trecho que atualmente é o segmento Av. Engenheiro Santana Jr. - Av. Washington Soares. 

Tal suspeita é confirmada pelas constatações de Costa (1988, p. 131): 

A abertura da Avenida Perimetral e a construção da ponte sobre o Cocó 
aproximaram as áreas rurais no núcleo urbano, propiciando a modificação de seu 
uso para atividades urbanas.  
As obras de canalização do Rio e a “recuperação” das várzeas alagáveis ampliaram 
as possibilidades de uso do terreno, induzindo uma sobrevalorização das áreas de 
manguezais, antes ocupadas pelas salinas ou por vegetação natural.  
(…) 
Com a construção da Avenida Perimetral iniciou-se o processo de aterro dos 
mangues do rio Cocó, além da expansão da cidade para o leste e o sudeste. 

 

A autora destaca que a Av. Perimetral foi construída entre 1962 e 1965, foi fruto do 

plano de urbanização de Hélio Modesto, de 1962. Entretanto, a despeito dessas ações 
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realizadas na década de 1960 (canalização do rio Cocó, implantação da Av. Perimetral com a 

respectiva ponte, construção do HGF e da Cervejaria Astra), foi a partir dos efeitos 

decorrentes do PLANDIRF de 1972 que a ocupação naquela região de fato se acelerou. Isso 

porque, complementando as ações iniciadas na década de 1960, o PLANDIRF de 1972, além 

de efetivamente permitir que fossem ultrapassadas as principais barreiras à ocupação do Sitio 

Cocó, no caso, o rio Cocó e a linha férrea, viabilizou instalação da infraestrutura urbana na 

região.  

Nesse contexto, o fato de as ações previstas no PLANDIRF de 1972 somente terem 

sido implementadas durante o declínio e desativação da Salina Diogo pode ser creditado como 

um fator que viabilizou a existência de boa parte da área verde conhecida como “Parque do 

Cocó”. Ou seja, se as barreiras à ocupação da Zona Leste (Sítio Cocó e as demais terras além 

do rio) tivessem sido plenamente superadas anteriormente, com a consolidação da 

infraestrutura urbana na região enquanto a Salina Diogo ainda estivesse ativa, provavelmente 

as áreas degradadas da salina desativada seriam logo ocupadas, não permitindo que a 

vegetação de manguezal se regenerasse. Assim, provavelmente grande parte da área verde que 

atualmente se conhece como “Parque do Cocó” não existiria. Aliás, não apenas o mangue 

seria ocupado, mas também os campos de dunas existentes na região e adjacentes à salina 

seriam ocupados, já que, à época (antes do Código Florestal de 1965), não haviam legislação 

que protegesse tais áreas.  

Se as pontes sobre o rio Cocó, bem como a ultrapassagem da linha férrea 

Mucuripe/Paranguaba tivessem ocorrido, por exemplo, no fim da década de 1950, quando a 

Salina Diogo ainda não havia entrado em declínio, talvez a ocupação urbana delas decorrente 

não permitisse que a vegetação de mangue se regenerasse. As áreas já degradadas pela 

atividade salina muito provavelmente seriam diretamente ocupadas pela expansão urbana ali 

viabilizada.  

Para uma melhor visualização do aqui está sendo ventilado, cumpre analisar a Figura 

20 (mosaico Fortaleza 1958/2013 e Poligonal “Parque do Cocó), na qual foi feito um mosaico 

entre uma imagem de Fortaleza 1958 e uma imagem atual da cidade. Para uma melhor 

contextualização, consta na imagem, além dos pontos de referência, a poligonal prevista nos 

decretos estaduais (nºs 20.253/1989, 21.312/1991 e 22.587/1993), ou seja, o “Parque do 

Cocó”. A aplicação da referida poligonal também pode ser visualiza na Figura 21 (Fortaleza 

1958 e Poligonal “Parque do Cocó”), na Figura 22 (Fortaleza 1968 e Poligonal “Parque do 

Cocó”) e Figura 23 (Fortaleza 1976 e Poligonal “Parque do Cocó”). 
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Figura 20 - Mosaico Fortaleza – 1958/2013 e Poligonal "Parque do Cocó".  

Fonte: CPRM/SACS, 1958. Elaborado por Azevedo, 2014. 
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Figura 21 - Fortaleza – 1958 e Poligonal "Parque do Cocó".  

Fonte: CPRM/SACS, 1958. Elaborado por Azevedo, 2014. 
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Figura 22 - Fortaleza – 1968 e Poligonal "Parque do Cocó".  

Fonte: CPRM/SACS, 1968. Elaborado por Azevedo, 2014. 
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Figura 23 - Fortaleza – 1976 e Poligonal "Parque do Cocó".  

Fonte: CPRM/SACS, 1958. Elaborado por Azevedo, 2014. 
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Em síntese, coincidência, ou não, houve um “espaço de tempo” entre o 

declínio/desativação da Salina e a efetiva ocupação “pós” transposição das barreiras à 

expansão urbana daquela região (ponte sobre o rio Cocó e ultrapassagem da via férrea 

Mucuripe/Paranguaba). Este “espaço de tempo”, somado ao lançamento de esgotos não 

tratados a montante do rio Cocó, certamente foram fundamentais para que a área de 

manguezal, anteriormente degradada pela salina, pudesse se regenerar.  

Costa (1988) sustenta que, em regra, grupos econômicos terminam se beneficiando da 

implantação de planos ou programas de urbanização e que o PLANDIRF de 1972 não seria 

exceção à regra. A referida autora aponta que através do conhecimento antecipado das 

propostas de planejamento, o setor imobiliário terá possibilidades de intervir nestes planos, 

quando suas propriedades não estiverem sendo beneficiadas, pressionando os planejadores e 

legisladores para investimentos públicos, construção de obras, expansão do sistema viário na 

direção dos seus imóveis, como também exigindo um zoneamento que lhes garanta a 

obtenção de um uso mais intenso do solo e, consequentemente, uma maior renda fundiária 

urbana.  

Os planos de desenvolvimento urbano, de fato, historicamente são concebidos e 

conduzidos de modo a ensejar vantagens a grupos imobiliários. Contudo, por mais paradoxal 

que possa parecer, o “poder econômico”, que atualmente vem ameaçando esta área verde, foi 

o que, anos atrás, permitiu sua regeneração. Ou seja, poderia se argumentar que o mesmo 

“poder econômico” que hoje ameaça o Cocó foi o responsável, anteriormente, por dois fatores 

que contribuíram para regeneração da vegetação de mangue na área em questão, quais sejam: 

(1) promover o declínio e desativação da Salina Diogo ao torná-la economicamente obsoleta; 

e (2) aumentar o lançamento de efluentes sem tratamento no rio Cocó,  

Na verdade, esse pequeno exercício argumentativo foi apenas para mostrar que, para 

compreender a problemática da área e propor soluções factíveis, deve-se ir além da mera 

defesa de posicionamentos maniqueístas. Entender, de forma pragmática e objetiva, o que era 

o “Parque do Cocó” e o que ele pode vir a se tornar, talvez seja um passo mais efetivo na 

solução da questão do que fomentar a polarização entre “ecologistas” e 

“desenvolvimentistas”. 

Voltando ao histórico de uso e ocupação, segundo Costa (2009), a implantação de 

equipamentos que permitiram a integração urbana do antigo Sítio Cocó terminou por gerar 
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uma supervalorização imobiliária na região. Segundo Silva (2009), o Shopping Center 

Iguatemi, construído em 1982, corresponde a um exemplo de espaço que não era ocupado e 

que, devido a suas características físicas, não possuía valor correspondente aos espaços 

localizados nas suas imediações.  

De acordo com Claudino Sales (1993), a construção do Shopping Center Iguatemi 

ocorreu sobre uma área de salinas desativadas e sobre uma vasta área aterrada de mangue do 

rio Cocó, o que gerou protestos por parte de pesquisadores e das categorias profissionais 

ligados aos estudos ambientais, bem como dos movimentos ambientalistas. Todavia, a 

despeito dos citados protestos, sua construção foi aprovada pela Autarquia da Região 

Metropolitana de Fortaleza – AUMEF, autarquia criada pelo Governo do Estado do Ceará em 

1975 e que, à época, era responsável pela execução da legislação relativa à ocupação das 

margens de recursos hídricos da Região Metropolitana.  

As imagens de 1958, 1968 e 1976 de Fortaleza, aqui acostadas, de fato evidenciam 

que na área em que foi construído o Shopping Center Iguatemi havia a Salina Diogo. 

Contudo, em 1982, pelos motivos acima apontados (desativação da Salina Diogo e 

lançamentos de esgotos no rio Cocó), muito provavelmente parte da vegetação de mangue já 

havia se regenerado, motivando, assim, a resistência dos movimentos ambientalistas em 

relação à obra. A Figura 24 ilustra o início da regeneração da vegetação no entorno do 

Figura 24 - Shopping Center Iguatemi, década de 1980.  

Fonte: Blog “Fortaleza em Fotos” - http://www.fortalezaemfotos.com.br 
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Shopping Center Iguatemi, no início da operação do citado empreendimento. 

 

Já a foto aérea apresentada na Figura 25, registrada logo após o início da operação do 

citado shopping, evidencia a vegetação com maior grau de recuperação. Na região onde 

atualmente passa a Av. Sebastião de Abreu, bem como na margem esquerda (oposta a margem 

em se situa do Shopping Center Iguatemi), ainda é possível visualizar os resquícios da salina 

desativada.  

 

Ao comentar sobre a criação do conjunto Cidade 2000, Costa (1988) relata que o 

processo de construção do referido conjunto e das vias e demais equipamentos urbanos dele 

decorrentes favoreceu a especulação imobiliária e a degradação ambiental, sobretudo nos 

campos de dunas existentes na região.  

Segundo Costa (op. cit), com o prolongamento, em 1976, da Avenida Santos Dumont, 

justificado pela existência do conjunto Cidade 2000, várias ruas foram abertas, rasgando todas 

as dunas em sua direção e aumentando o número de loteamentos e construções. Até então, a 

referida avenida terminava na altura do Hospital Geral de Fortaleza-HGF.  

De fato, em pesquisa realizada junto à Secretaria de Infraestrutura do Município de 

Figura 25 - Shopping Center Iguatemi – década de 1980.  
 

Fonte: Blog “Fortaleza em Fotos” - http://www.fortalezaemfotos.com.br/ 
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Fortaleza – SEINF, verificou-se que há vários loteamentos aprovados naquela área, muitos 

deles aprovados na década de 1970. A Figura 27 mostra que, margeando os terrenos de 

marinha, constam vários loteamentos aprovados na região em comento. Para fins de 

contextualização espacial, a referida imagem também apresenta a poligonal extraída dos 

decretos estaduais (nºs 20.253/1989, 21.312/1991 e 22.587/1993). 

Alguns desses loteamentos não foram implantados, ou foram implantados 

parcialmente. Essa “não implantação”, nos termos de Lei do Parcelamento do Solo Urbano 

(Lei nº 6.766/1979), pode ter ensejado a caducidade de vários desses loteamentos.  

Consta nesse rol de loteamentos juridicamente inseguros, por exemplo, o “Loteamento 

Jardim Fortaleza”, objeto de várias ações judiciais. A caducidade de loteamentos será objeto 

de maior detalhamento em linhas posteriores. A foto constante na Figura 26 mostra a região 

em questão ainda sem ocupações na década de 1980. 

 

 

 

Figura 26 - Área do antigo “Sítio Cocó” – década de 1980.  
 

Fonte: Blog “Fortaleza em Fotos” - http://www.fortalezaemfotos.com.br/ 
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Figura 27 - Fortaleza – 2013. Poligonal "Parque do Cocó", terrenos de marinha e loteamentos.  

Fonte: SEMACE e SEUMA. Adaptado por Azevedo, 2014. 
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Voltando ao histórico de uso ocupação, Costa (2009) relata que a construção do 

Shopping Center Iguatemi aumentou o fluxo de veículos no bairro Água Fria. O 

prolongamento da avenida Borges de Melo e a construção de outra ponte sobre o rio Cocó, na 

administração do Prefeito César Cals Neto, criaram outra alternativa para ligação da Água 

Fria com o bairro de Fátima, bem como outros bairros da zona oeste e sudoeste da cidade de 

Fortaleza.  

Outra obra que pode ser destacada como indutoras de ocupação na região seria a Av. 

Sebastião de Abreu, concluída em 1993, e que foi objeto, na época, de manifestações 

contrárias dos movimentos ambientalistas. A av. Washington Soares, construída a partir do 

alargamento da av. Perimetral em 1977, já passou por diversas reformas e continua sendo uma 

das principais vias indutoras de ocupação urbana naquela região.  

Os fatos e imagens aqui expostos evidenciam que o passado, presente e futuro da área 

em estudo sempre estiveram relacionados com a forma como se desenvolveu o sistema viário 

de Fortaleza. Mais recentemente, as obras relativas ao sistema viário mais evidentes se 

referem ao “túnel da Av. Washington Soares na altura do Shopping Iguatemi” e ao “viaduto no 

cruzamento da Av. Antônio Sales com Av. Eng. Santana Júnior”. Esta última obra foi objeto 

de grandes polêmicas que ensejaram o atraso no seu início. Linhas adiante apresentarão 

maiores comentários sobre a polêmica envolvendo a construção do referido viaduto.  

Em suma, com a desativação da salina, a regeneração do manguezal e a implantação 

de equipamentos urbanos, a área, antes isolada da malha urbana da cidade, passou a ser objeto 

de intensa pressão e especulação imobiliária. Demais disso, o aumento populacional da cidade 

potencializou a pressão pela ocupação da área, bem como promoveu o agravamento de 

problemas ambientais. 

 

3.6. Diagnóstico dos principais problemas ambientais do “Parque do Cocó” e seu 

entorno 

O crescimento acelerado da população da cidade de Fortaleza, bem como de sua 

Região Metropolitana, tem provocado um aumento significativo dos problemas relacionados à 

gestão do espaço urbano, notadamente os que dizem respeito à questão ambiental. 

A expansão e o alargamento dos perímetros urbanos, em regra, geram a ocupação de 
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espaços não destinados ao uso o urbano, a exemplo das áreas protegidas. Segundo Lima 

(2010), compreender esse processo de instalação de sistemas viários, e, mais do que isto, 

entender a transformação deles em corredores de atividades altamente dinâmicos é saber 

como ocorreram a apropriação privada da natureza e a consequente produção do espaço e de 

ambientes degradados. 

Como visto no tópico anterior, a transposição das barreiras à ocupação da região Leste 

de Fortaleza (linha férrea Paranguaba-Mucuripe e o rio Cocó) impulsionou não apenas a 

especulação imobiliária na região, mas também a sua ocupação desordenada. Como 

consequência dessa ocupação desordenada, surgem problemas de cunho ambiental, tais como: 

aterro de rios, riachos e lagoas; intervenção e supressão de vegetação em áreas de preservação 

permanente; impermeabilização do solo; retilinização artificial de canais; lançamento de 

resíduos e efluentes no ambiente sem tratamento, principalmente sobre os recursos hídricos, 

ocasionando a contaminação e problemas de eutrofização excessiva deles; comprometimento 

do conforto térmico; entre outros problemas. 

Na região em comento, segundo Lima (2010), os planos elaborados para proteção dos 

elementos naturais não chegaram a ser executados pelo Poder Público, e o que se configurou 

foi a modelagem dos rios e riachos ao crescimento urbano. Como consequência, surgiram 

sérios problemas de drenagem, além da degradação dos demais subsistemas ambientais, 

ocasionados pela população em geral e principalmente pelos agentes envolvidos com o 

mercado imobiliário e do próprio Estado.  

Lima (op. cit.) arremata que a consequência de não se ter praticamente havido 

restrições à instalação de equipamentos de pequeno, médio e grande porte, foi a 

transformação de uma antiga zona predominantemente residencial unifamiliar e de baixa 

densidade, para uma zona de alta densidade comercial e residencial uni e multifamiliar. 

De acordo com a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Estado do Ceará (1992), no 

final da década de 1970 e início dos anos 1980, famílias de baixa renda começaram também a 

ocupar os espaços vazios, que seriam as terras públicas ou áreas verdes nos bairros Edson 

Queiroz, Sapiranga /Coité e Lagoa Redonda, além dos terrenos de famílias tradicionais sem 

utilização naquele momento. Essa ocupação propiciou a formação de favelas e dos primeiros 

núcleos favelados da área.  

Foi nesse contexto que, nos terrenos de marinha adjacentes ao rio Cocó, se instalou, 
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por exemplo, a comunidade do Dendê. Localizada atrás da UNIFOR, parte da comunidade do 

Dendê situa-se na Zona de Proteção Ambiental-ZPA (PDP-FOR/2009) e na faixa dos terrenos 

de marinha, conforme evidencia a Figura 28. A ZPA e os terrenos de marinha serão objetos de 

análise mais detalhada em linhas próprias adiante. Não apenas a comunidade do Dendê, mas 

diversas outras, como, por exemplo, a do Lagamar, situam-se em áreas ambientalmente 

desfavoráveis à população residente, sobretudo porque sujeitas à inundação e à contaminação 

de doenças por veiculação hídrica. 

Em contraste com tais ocupações de baixa renda, na área em estudo há espaços que 

vêm sendo objeto de intensa pressão imobiliária. De acordo com Lima (2010), as camadas 

sociais de média e alta renda tornaram-se, desta forma, um público bastante disputado pelos 

especuladores imobiliários, que buscam a cada dia implantar novos projetos de condomínios 

de luxo, principalmente horizontais, bem como prédios de gabarito elevado, atendendo a uma 

demanda crescente de consumidores, bem como incorporando e se beneficiando das áreas 

verdes e de proteção ambiental na região em estudo. 

Mais recentemente, com o aumento da “conscientização” ambiental, os 

empreendimentos vêm sendo anunciados como supostamente sustentáveis. Conforme Lima 

(op. cit.), os empreendimentos imobiliários são ofertados como sendo “ecológicos”, em que 

são exaltados componentes como “qualidade de vida”, “status”, “felicidade”, “bem-estar” e 

“integração à natureza”. Ou seja, conforme pontua Scifoni (2008), em muitos casos, o 

ecológico se apresenta como um “rótulo” para uma mercadoria nova cuja apropriação e 

produção se encarregam de colocar a natureza apenas como um “signo” a ser vendido. Ainda 

sobre esse tema, na visão de Lima (op. cit.), a grande contradição de tais projetos imobiliários 

consiste no fato de que, ao mesmo tempo em que utilizam o discurso de proteção ao meio 

ambiente e de integração à natureza, promovem a degradação, ao longo do processo de 

ocupação, das áreas verdes protegidas, das dunas, dos rios, dos riachos e das lagoas da região. 

Além da omissão do Poder Público fiscalizatório, um outro fator que termina 

beneficiando a implantação desses empreendimentos reside na insegurança jurídica derivada 

das mais variadas interpretações conflitantes entre normas ambientais e urbanísticas. A análise 

desse problema, bem como das normas pertinentes à área em estudo serão objeto de tópicos 

próprios. Outro fator gerador de degradação ambiental na região diz respeito ao “lixão” do 

bairro Jangurussu. Discute-se muito a questão da ocupação dos espaços no entorno do rio 

Cocó, porém um problema tão ou mais grave diz respeito à qualidade da água do rio Cocó.  
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Figura 28 - Fortaleza – 2013. Comunidade do Dendê e ocupações em terrenos de marinha e ZPA1.  

Fonte: SEUMA. Adaptado por Azevedo, 2014. 
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Segundo Santos (2006), o “lixão” do Jangurussu, mesmo desativado, constitui-se 

como um problema significativo na qualidade da água do rio Cocó. O referido “lixão” situa-se 

na planície de inundação do rio Cocó e a cerca de cem metros de sua margem esquerda, mais 

especificamente logo após a ponte sobre a Av. Perimetral. Antes do “lixão” do Jangurussu, o 

município de Fortaleza “gerenciava” seus resíduos sólidos por meio de outros “lixões”, a 

saber: “Lixão” do João Lopes, no bairro Monte Castelo (1956-1960); “Lixão” da Barra (1961 

a 1965); “Lixão” do Buraco da Gia, no bairro Antônio Bezerra (1966 a 1967); e “Lixão” do 

Henrique Jorge (1968 a 1977). 

No que se refere ao “lixão” do Jangurussu, quando instalado, no ano de 1978, o 

projeto inicial previa o funcionamento por um período de três anos, espaço de tempo no qual 

seria selecionada uma nova área para a instalação de um aterro sanitário. Contudo, o que era 

uma solução provisória tornou-se permanente. O aterro sanitário funcionou por vinte anos, 

sendo desativado em 1998. A partir de então, o Aterro Sanitário Metropolitano Oeste de 

Caucaia (ASMOC) passou a receber os resíduos sólidos de Fortaleza. 

Contudo, segundo Santos (op. cit.), durante esses 20 anos de funcionamento o aterro 

do Jangurussu era o único lixão existente para atender toda a cidade de Fortaleza. Segundo 

Silva (2003), ao final dos vintes anos de deposição, o lixão acumulou uma área de 21,6 

hectares chegando a ter em alguns pontos mais de 35 metros de altura em relação à base, 

formando um relevo em forma de chapada. Dessa formação surgiu o nome popular dado ao 

aterro sanitário “rampa do Jangurussu”.  

Atualmente desativado, o local do antigo “lixão” encontra-se coberto por uma 

vegetação rasteira, e nas suas imediações encontram-se ocupações irregulares de baixa de 

renda dos antigos catadores, reassentamentos de famílias residentes em áreas de riscos, 

cooperativa de catadores do Jangurussu e uma usina de reciclagem de lixo. De acordo com 

Santos (op. cit.), embora desativado, o extinto “lixão” do Jangurussu ainda se constitui fonte 

contaminadora das águas do rio Cocó. Por estar situado a próximo da margem esquerda do rio 

Cocó, o chorume produzido pela decomposição do material orgânico depositado chega 

diretamente ao recurso hídrico. Com o entupimento do dreno que leva o chorume até a lagoa 

de estabilização, tem-se vazamentos, além de percolação até as camadas mais profundas do 

solo, contaminando o lençol freático. O período chuvoso agrava o problema, na medida em 

que as calhas de drenagem levam as águas pluviais diretamente ao rio Cocó. 
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Em síntese, a melhoria da qualidade da água do rio Cocó demanda a plena recuperação 

da área degradada em que funcionava o “lixão” do Jangurussu. E não custa relembrar: a 

recuperação da qualidade da água do rio Cocó é tão importante quanto a gestão do uso e 

ocupação do entorno do rio Cocó.  

Ainda com relação ao diagnóstico dos problemas ambientais envolvendo a área em 

estudo, mostra-se oportuno trazer à baila o teor do Relatório Técnico nº 1608/2013-

DIFIS/GEFIS, de 08/07/2013, produzido pela Diretoria de Fiscalização da Superintendência 

Estadual do Meio Ambiente – DIFIS/SEMACE. O documento é fruto de vistoria realizada na 

área conhecida como “Parque do Cocó”, ou seja, a área prevista na poligonal extraída dos 

decretos estaduais (nºs 20.253/1989, 21.312/1991 e 22.587/1993), cuja finalidade era 

identificar os principais impactos ambientais ali existentes.  

Assim, o dito relatório faz um levantamento dos impactos ambientais existentes na 

área objeto do presente estudo. O referido relatório possui uma gama de informações e 

imagens detalhadas e atualizadas sobre a área em estudo, razão pela qual consta sua cópia 

integral no ANEXO deste trabalho. 

O relatório em questão, por questões operacionais, dividiu o “Parque do Cocó” em 05 

Áreas. O principal critério de delimitação foi a existência de barreiras geográficas decorrentes 

de ações antrópicas, tais como, avenidas, pontes e trechos da salina desativada. Assim, o 

referido espaço foi assim dividido em: 

- Área 1: trecho entre a BR 116 e a avenida Gen. Murilo Borges (ponte); 

- Área 2: trecho entre a avenida Gen. Murilo Borges (ponte) e a avenida Engenheiro 

Santana Júnior (ponte); 

- Área 3: trecho entre a avenida Engenheiro Santana Júnior (ponte) e a avenida 

Sebastião de Abreu (ponte); 

- Área 4: trecho entre a avenida Sebastião de Abreu (ponte) e o final das áreas 

salineiras desativadas; 

- Área 5: trecho entre o final das áreas salineiras desativadas e a foz do rio Cocó, esta 

situada entre a praia do Caça e Pesca e a praia da Sabiaguaba. 

Para fins de ilustração, a Figura 29, constante no citado relatório, apresenta uma noção 

espacial das referidas áreas delimitadas. 
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A divisão das áreas levou em consideração, ainda, critérios, relativamente 

semelhantes, de uso e ocupação do solo (tais como densidade urbana e pressão demográfica) e 

de condições de conservação do ambiente (atributos naturais existentes ou que estão sofrendo 

impacto). 

O relatório do órgão ambiental estadual aponta que na “Área 1” é a mais urbanizada 

dentre as cinco demais, tendo sido visualizadas várias intervenções. Localiza-se mais a 

montante do rio Cocó em relação às demais áreas. Com relação à “Área 1”, o relatório 

enumerou os seguintes problemas ambientais: 

- lançamento de efluentes (ligações clandestinas) com consequente poluição hídrica; 

- fragmentação de habitats (que gera modificação e fragmentação da paisagem) com 

consequente perda da biodiversidade e declínio populacional da fauna e flora; 

- descaracterização da mata ripária (que além de se constituir como um “filtro” de 

substâncias poluentes, protege as margens do recurso hídrico da erosão, 

desbarrancamento e assoreamento, diminuindo a profundidade e alargando o rio, 

podendo causar inundações). 

- nas margens da lagoa de estabilização ali existente foi possível identificar resíduos 

sólidos em meio a vegetação (macrófitas). 

Figura 29 - Áreas do "Parque do Cocó" vistoriadas pela SEMACE.  

Fonte: SEMACE, 2013. 
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O relatório destaca que o problema dos lançamentos de efluentes sem tratamento 

adequado se origina do fato de que boa parte da área em questão não recebe o serviço de 

saneamento básico. A “Área 1” abriga parte da cidade “informal”, caracterizada por moradias 

com estrutura relativamente precária e localizadas em áreas de preservação permanente e/ou 

áreas de inundação (áreas de risco). Com a ocupação antrópica e a instalação de moradias 

através da favelização, ocorre uma maior densidade de construções, que aliada à asfaltização e 

demais coberturas artificiais dos solos, promovem a impermeabilização destes.  

Com a ocorrência de um intenso evento pluvial, estas águas não conseguirão se 

infiltrar totalmente, razão pela qual ocorrerá o aumento do escoamento superficial. Conforme 

o relatório da SEMACE, o destino do escoamento superficial, pela ação da gravidade, será o 

rio Cocó, elevando o volume da água do rio. Com esse aumento do volume hídrico, o rio 

transborda, ocasionando as inundações e contribuindo para a evolução e o aumento das áreas 

de risco, bem como a ocorrência de poluição difusa, pelo fato de as águas carrearem detritos e 

poluentes de diversas fontes. 

Uma situação não abordada de forma específica no relatório da SEMACE, porém 

relevante, diz respeito ao Canal do Tauape, o qual contribui significativamente para os 

elevados índices de poluição do rio Cocó. O referido canal recebe as águas dos canais do 

Jardim América, Aguanambi e pequenos córregos. Desta feita, por drenar uma área de grande 

densidade demográfica, recebe uma grande quantidade de efluentes não tratados, contribuindo 

para alta taxa de poluição do Cocó. 

Já na “Área 2”, situada próxima à Av. Rogaciano Leite, há cobertura vegetal 

relativamente densa, não tão comprometida pela ocupação urbana, a qual encontra-se em 

processo de verticalização. Apesar de nessa área existir um alargamento da poligonal prevista 

nos decretos estaduais (nºs 20.253/1989, 21.312/1991 e 22.587/1993), à margem direita do rio 

Cocó, alguns impactos foram visualizados, tais como: intensificação do processo de 

assoreamento; diminuição da calha fluvial e indícios de eutrofização, possivelmente 

provenientes de lançamento de efluentes; árvores com aspecto doentio, em processo de 

degeneração (desfoliação e descoloração); e processo de verticalização urbana junto à Av. 

Rogaciano Leite.  

De um modo geral constam os seguintes problemas ambientais na “Área 2”: 

- lançamento de efluentes (ligações clandestinas) com consequente poluição hídrica e 
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degeneração dos organismos vegetais (desfoliação e descoloração); 

- fragmentação de habitats (que gera modificação e fragmentação da paisagem) com 

consequente perda da biodiversidade e declínio populacional da fauna e flora; 

- intensificação do processo de assoreamento e eutrofização. 

Na “Área 3”, onde há cobertura vegetal relativamente densa, situa-se o centro 

administrativo do “Parque do Cocó”. Ou seja, abrange região em que se localizam a praça, o 

anfiteatro e as trilhas do “Parque do Cocó” Embora mais conservada que as demais áreas, o 

relatório da SEMACE verificou alguns impactos na “Área 3”, quais sejam:  

- lançamento de efluentes (ligações clandestinas) com consequente poluição hídrica e 

eutrofização do rio. 

- fragmentação de habitats (que gera modificação e fragmentação da paisagem) com 

consequente perda da biodiversidade e declínio populacional da fauna e flora; 

- introdução de animais domésticos na área do parque, que podem transmitir 

enfermidades à fauna nativa e causar desequilíbrio ecológico devido à competição 

interespecífica; 

- intensificação do processo de assoreamento. 

Na “Área 4” o relatório do setor de fiscalização da SEMACE constata que a área já 

perdeu boa parte de sua cobertura vegetal pela ocupação antrópica, mais especificamente para 

construção de loteamentos residenciais. Segundo o relatório, esta área passa pelo processo de 

“enobrecimento urbano” ou “gentrificação”, haja vista haver uma grande pressão imobiliária, 

com elevada especulação.  

Na “Área 4”, mostra-se oportuno traçar um breve paralelo. Se por um lado a margem 

esquerda do rio Cocó na “Área 4” sofre um processo de “enobrecimento”, por outro, trechos 

da margem direita “Área 4” são ocupados pelas moradias existentes na comunidade do 

Dendê, ou seja, áreas desvalorizadas ocupadas por população de baixa renda. Contudo, na 

margem direita não se vê a mesma “vigilância” de movimentos ambientalistas presente na 

margem esquerda. Essa “seletividade” das ações dos movimentos ambientalistas termina 

minando a credibilidade destes junto ao público em geral. 

Ainda na “Área 4”, notadamente na margem direita do rio Cocó, podem ser 

visualizados remanescentes das salinas desativadas em espaços cuja a cobertura vegetal não 

conseguiu se regenerar. Nessas áreas os resquícios de salinização do solo limitam a 

capacidade de recuperação do meio ambiente. 
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No geral, o relatório da DIFIS/SEMACE constatou os seguintes problemas ambientais 

na “Área 4”: 

- lançamento de efluentes (criação de animais) com consequente contribuição para a 

poluição hídrica e eutrofização do rio. 

- introdução de animais domésticos na área do parque, tais como cavalos, bois, 

carneiros, gerando compactação do solo e podendo danificar a cobertura vegetal; 

- gentrificação da área, que poderá intensificar a fragmentação de habitats (que gera 

modificação e fragmentação da paisagem) com consequente perda da biodiversidade e 

declínio populacional da fauna e flora; 

 - resquícios de salinização do solo limitam a capacidade de recuperação do meio 

ambiente; 

- impermeabilização do solo e aumento do escoamento superficial. 

Por fim, na “Área 5” se visualiza uma área com cobertura vegetal densa, com menos 

ocupação urbana que as demais áreas. Trata-se da área mais a jusante do rio Cocó, abrigando 

a sua foz. Nessa área a drenagem do rio Cocó aumenta consideravelmente. Cercada por 

campos de dunas, esta área fica adjacente a Área de Proteção Ambiental-APA de Sabiaguaba e 

ao Parque Natural das Dunas de Sabiaguaba. 

Além de desvios do recurso hídrico, o relatório da SEMACE apontou os seguintes 

problemas ambientais na área em comento: 

- intensificação do processo de assoreamento; 

- lançamento de efluentes (criação de animais) com consequente contribuição parcial 

para a poluição hídrica e perda da balneabilidade; 

- desmatamento, que acarreta com a perda da densidade arbórea e que contribui para o 

processo de assoreamento. 

- disposição inadequada de resíduos sólidos e queimadas. 

Ante o diagnóstico dos problemas ambientais presentes na área em estudo, é 

fundamental implementar medidas que promovam a proteção, conservação e recuperação 

deste espaço ecologicamente relevante. Contudo, para que sejam implementadas medidas 

viáveis, faz-se necessário entender o regime jurídico dos espaços situados na área em estudo. 

É o que se propõe fazer no capítulo a seguir. 
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4. QUESTÕES JURÍDICO-INSTITUCIONAIS RELATIVAS AO USO E 

OCUPAÇÃO DO “PARQUE DO COCÓ” E SEU ENTORNO 

 

Para compreender plenamente os problemas existentes na área em estudo, não basta 

apenas conhecer a sua caracterização geoambiental e seu histórico de uso e ocupação. Os 

problemas socioambientais da área em estudo decorrem, em grande parte, de questões 

jurídicas. Assim, o presente capítulo se propõe a analisar questões jurídico-institucionais 

relativas ao uso e ocupação da área em comento.  

Para tanto, serão analisadas as principais normas, incidentes na área, instituidoras de 

regime jurídico específico quanto ao uso e ocupação do solo. Ao presente trabalho, interessa 

analisar os institutos jurídicos que aplicam regime diferenciado de uso e ocupação do solo. 

Tais institutos são previstos em diferentes normas. No caso, a área em questão é tutelada por 

diversas normas, expedidas por diferentes entes federativos. Ou seja, incidem na área normas 

federais, estaduais e municipais.  

Quando mais de uma norma tutela um mesmo espaço, geralmente há o que 

juridicamente é definido como “conflito aparente de normas”. Como o ordenamento jurídico 

deve ser analisado como um todo, a compreensão desses conflitos demanda a aplicação de 

métodos de interpretação e integração normativa. A teoria do “diálogo das fontes” fomenta a 

ideia de que o Direito deve ser interpretado como um todo de forma sistemática e coordenada. 

Segundo Marques (2009), “diálogo das fontes” corresponde a aplicação simultânea, coerente 

e coordenada das plúrimas fontes legislativas, leis especiais (como o CDC, a lei de seguro-

saúde) e gerais (como o CC/2002), com campos de aplicação convergentes, mas não mais 

iguais.  

O atento leitor verificará que um mesmo espaço poderá ser caracterizado em mais de 

um instituto jurídico. Por exemplo: um mesmo espaço poder ser caracterizado como área de 

preservação permanente-APP, faixa de praia e terreno de marinha. Na prática, aquele que 

pretender realizar obra ou atividade no espaço do exemplo acima, deverá verificar se o 

empreendimento pretendido é compatível com as restrições específicas dos 03 (três) institutos 

jurídicos, no caso, área de preservação permanente, faixa de praia e terreno de marinha. Do 

mesmo modo, a implementação de uma gestão ambiental na área em estudo exige o 

conhecimento e a compreensão dos institutos jurídicos ali existentes. 



119 
 

 

 

Desta feita, que se passe a analisar cada um dos principais institutos jurídicos 

reguladores do uso e ocupação do solo e incidentes na área em estudo. 

 

4.1. Áreas de preservação permanente – APPs 

Como evidenciado em linhas anteriores, apesar de encravada em uma área urbana, 

constam na área em estudo “margens de recursos hídricos”, “campos de dunas” e 

“manguezais”. Tais espaços são considerados áreas de preservação permanente – APPs, 

instituto jurídico atualmente disciplinado pela Lei nº 12.651/2012, alcunhada novo Código 

Florestal-Cflo, a qual revogou a Lei nº 4.771/1965 (antigo Código Florestal).  

A implementação de uma gestão ambiental adequada na área em estudo demanda a 

plena compreensão do instituto jurídico APP, notadamente os usos permitidos e proibidos a 

partir das alterações promovidas pela Lei nº 12.651/2012. Ou seja, é fundamental apresentar, 

de forma detalhada, as informações pertinentes ao regime jurídico das APPs, na medida em 

que são espaços protegidos que permeiam grande parte da área em estudo. Nesse panorama, o 

presente tópico tem como objetivo verificar as principais repercussões do novo Código 

Florestal-CFlo nas áreas de preservação permanente-APPs situadas em zonas urbanas.  

O regime jurídico das Áreas de Preservação Permanente-APPs se apresenta como um 

dos temas mais tortuosos e interessantes no âmbito da gestão ambiental. Trata-se de um 

instituto jurídico criado no âmbito da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e considerado 

espaço territorial a ser especialmente protegido, nos termos do art. 225, §1º, III da 

Constituição Federal de 1988. Conforme será evidenciado adiante, até ser inteiramente 

revogada, a Lei nº 4.771/1965 foi objeto de diversas alterações, bem como de suplementações 

por resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA e por outras normas 

estaduais e municipais. Essa concha de retalhos jurídica ensejou, ao longo dos anos, diversos 

problemas de ordem econômica, técnica e jurídica, sobretudo no que diz respeito ao uso e 

ocupação do solo. Em função disso, a referida norma foi inteiramente revogada pela Lei nº 

12.651, de 25 de maio de 2012, comumente denominada novo Código Florestal brasileiro-

CFlo e cujo processo de consolidação legislativa foi alvo de grandes embates.  

Além de instituir algumas alterações nas situações classificadas como APPs, a citada 

norma trouxe modificações no manejo e no regime de proteção desses espaços territoriais 

especialmente protegidos. O objetivo do instituto jurídico “área preservação permanente” é 

autoexplicativo: preservar determinadas áreas de modo permanente. Entretanto, existem 
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situações em que pode ser autorizada a intervenção em APPs. 

Tal como a norma anterior, a Lei nº 12.651/2012 determinou que a intervenção ou a 

supressão de vegetação nativa em APP poderá ser autorizada nas hipóteses de utilidade 

pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental. Contudo, a dita norma alterou 

alguns aspectos do regime de proteção das APPs, mormente as hipóteses classificadas como 

de utilidade pública e de interesse social. Nesse panorama, o presente tópico visa evidenciar 

as alterações na sistemática das intervenções em áreas de preservação permanente nas 

hipóteses de utilidade pública e de interesse social.   

Essa alteração das hipóteses de utilidade pública e de interesse social repercute na 

proteção e conservação das áreas de preservação permanente situadas tanto nos espaços 

rurais, quanto nas regiões urbanas. Analisando as referidas alterações, estas linhas buscarão 

demonstrar os principais reflexos do novo código florestal em relação à proteção de APPs em 

espaços urbanos.  

 

4.1.1. Histórico normativo das áreas de preservação permanente – APPs 

A fim de melhor entender o instituto jurídico denominado “área de preservação 

permanente-APP”, faz-se imperioso tecer breves comentários sobre o seu histórico normativo. 

O termo “preservação permanente” surgiu no âmbito da Lei nº 4.771/1965, considerado o 

segundo Código Florestal brasileiro. O primeiro Código Florestal (Decreto nº 23.793, de 

23/01/1934) não classificava as florestas e demais formas de vegetação como de preservação 

permanente. Em seu art. 3º, a referida norma classificava as florestas em: protectoras; 

remanescentes; modelo; e de rendimento. Cumpre destacar que o citado decreto, editado na 

chamada “Era Vargas”, tutelava as florestas sob um prisma eminentemente patrimonial. Em 

razão dos seus objetivos, as florestas classificadas como “protectoras” eram aquilo que mais 

se aproximava do que atualmente consideramos como de “preservação permanente”.  

Eis que em 15 de setembro de 1965 foi editada a Lei nº 4.771, norma dotada de 

preocupações ambientais. Conforme será evidenciado adiante, até ser inteiramente revogada, 

a Lei nº 4.771 foi objeto de diversas alterações, bem como de suplementações por resoluções 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA e por outras normas estaduais e 

municipais. 

Originalmente, o Código Florestal de 1965 não previa o termo “Áreas de Preservação 

Permanente-APPs”. Nem mesmo as Leis nº 6.535/1978, n° 7.511/1986 e nº 7.803/1989, que 
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alteraram a Lei nº 4.771/1965, haviam inserido tal definição. Esse conceito surgiu com 

advento da Medida Provisória nº 1.956-50/2000(de 26/05/2000), reeditada até à Medida 

Provisória n° 2.166-67/2001(de 24/08/2001), a qual inseriu o art. 1º, §2º, II na Lei nº 

4.771/1965, a seguir transcrito:  

II - área protegida nos termos dos art. 2° e 3° desta Lei, coberta ou não por 
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 
paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, 
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 

 

Até então, a Lei nº 4.771/1965 apenas fazia referência às florestas e demais formas de 

vegetação de preservação permanente. Mais que um mero esclarecimento conceitual, a 

definição imposta no art. 1º, §2º, II da Lei nº 4.771/1965 implicou na tutela de um espaço em 

si. Ocorre que a Lei nº 4.771/1965, até a edição das referidas medidas provisórias, apenas 

tutelava a flora, ou seja, as florestas e demais formas de vegetação. Vale ressaltar que a 

Medida Provisória n° 2.166-67/2001, por força do art. 2º da Emenda Constitucional nº 

32/2001, permaneceu vigente até a edição da recente Lei nº 12.651/2012.  

Com o advento do conceito “Área de Preservação Permanente-APP”, passou-se a 

tutelar um espaço territorial dotado de determinados atributos. Área esta que, por conta de 

suas peculiaridades, é protegida estando “coberta ou não por vegetação nativa”. Demais disso, 

considera-se a APP um espaço territorial a ser especialmente protegido, nos termos do art. 

225, §1º, III da Constituição Federal de 1988.  

Conforme os seus arts. 2º e 3º, a Lei nº 4.771/1965 consolidada previa, basicamente, 

dois tipos de áreas de preservação permanente: as ex vi legis e as declaradas. Enquanto o 

conceito das primeiras tem relação com a situação das áreas, a noção das últimas relaciona-se 

com a finalidade das áreas. Nos moldes do art. 2°, eram consideradas de preservação 

permanente as florestas e demais formas de vegetação natural, pelo só efeito da referida lei, 

situadas no rol previsto no próprio artigo, tais como: ao redor de cursos d'água, lagoas, lagos 

ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; no topo de morros, montes, montanhas e serras; 

nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; entre outras. 

Já o art. 3° da Lei nº 4.771/1965, permitia ao Poder Público declarar de preservação 

permanente as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas aos fins enumerados 

no próprio dispositivo legal. Deduz-se, pois, que a declaração dessas áreas podia se dar por 

ato administrativo, conforme se verifica no trecho do art. 3º, a seguir reproduzido:  

Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim declaradas por ato 
do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas: 
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a) a atenuar a erosão das terras; 
b) a fixar as dunas; 
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares; 
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico; 
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção; 
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas; 
h) a assegurar condições de bem-estar público. 

O art. 3º disciplinava que eram consideradas florestas de preservação permanente 

assim declaradas por ato do Poder Público. A Lei nº 4.771/1965, ao citar ato do “Poder 

Público”, referia-se a Poder Público federal, estadual ou municipal. Desse modo, qualquer 

deles estava autorizado a emitir aquela declaração nos moldes do referido dispositivo legal. 

Haja vista se tratar de uma limitação ao direito de propriedade, a declaração de APPs, nos 

termos do art. 3º, poderia dar ensejo a indenização do proprietário, conforme leciona Luís 

Paulo Sirvinskas (2003, p. 201): 

As áreas de preservação permanente criadas por ato administrativo são passíveis de 
indenização, pois ensejam uma limitação ao direito de propriedade. Parte da 
doutrina entende que, devido à impossibilidade da exploração normal da floresta, 
fica, assim, o Poder Público obrigado a indenizar o proprietário. 

Complementando o entendimento quanto à obrigação, ou não, de indenizar a pessoa 

privada quando da criação de APPs “declaradas”, segue lição da Frederico Amado (2013, p. 

221): 

Sustenta-se que, se o referido decreto se caracterizar como ato específico que venha 
a prejudicar o exercício do direito de propriedade, deverá a respectiva entidade 
política indenizar o particular.  
Por outro lado, caso o decreto tenha abstração e generalidade, entende-se que não 
haverá a obrigação de ressarcir os administrados, pois restaria instituída uma 
limitação administrativa ao direito de propriedade que deve ser suportada 
gratuitamente por todos. 

 

Mesma dúvida não ocorre com as APPs previstas no art. 2°. Por ser instituída por lei, 

ou seja, imposição de ordem pública, dotada de abstração e generalidade, a verificação de 

APPs com base no art. 2º não dá ensejo à indenização ao proprietário. Esclarece Luís Paulo 

Sirvinskas (op. cit., p. 200): 

Dessarte, a instituição ou supressão dessas áreas não ensejará qualquer tipo de 
indenização por parte do proprietário, pois as limitações legais e administrativas são 
de ordem pública, as quais têm caráter de generalidade, gratuidade e unilateralidade, 
sendo conferido ao Poder Público através do Poder de Polícia Administrativo. 

 

Em resumo, no caso do art. 2°, já existia o conceito, portanto se reconhecia a 

existência de APP. Já no caso do art. 3°, o que existia era o objetivo, e, assim, se declarava um 

determinado espaço, específico, de preservação permanente.  

Com a aprovação do novo Código Florestal brasileiro-CFlo pela Lei nº 12.651, de 25 
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de maio de 2012, foi revogada a Lei nº 4.771/1965 e suas respectivas alterações, ou seja, o 

antigo Código Florestal. Porém, a Presidenta da República, por meio da Mensagem de Veto nº 

212, de 25 de maio de 2012, vetou doze dispositivos do texto aprovado pelo Congresso 

Nacional e, na oportunidade, editou a Medida Provisória nº 571/2012, a qual incluiu e alterou 

dispositivos no texto do novo Código Florestal. A referida MP foi convertida na Lei nº 12.727, 

de 17 de outubro de 2012.  

Na conversão da MP nº 571/2012 em lei, o Congresso Nacional, por sua vez, também 

promoveu alterações no texto do novo código. Em razão das alterações promovidas pelo 

Congresso Nacional, a Presidenta da República, por meio da Mensagem de Veto nº 484, de 17 

de outubro de 2012, vetou nove dispositivos que foram inovados pela lei de conversão. 

Portanto, para fins desse trabalho, a expressão Novo Código Florestal brasileiro-CFlo refere-

se à Lei nº 12.651/2012, já consolidada pelas alterações promovidas pela respectiva 

Mensagem de Veto nº 212/2012, pela Medida Provisória nº 571/2012, pela Lei nº 12.727/2012 

e respectiva Mensagem de Veto nº 484/2012. 

Com a edição do novo CFLo, as áreas de preservação permanente do tipo “ex vi legis” 

encontram-se previstas nos arts. 4º e 5º, ficando as APPs “declaradas” disciplinadas pelo art. 

6º do citado texto normativo. Feita esta breve contextualização legislativa no novo CFlo, que 

se retorne à análise normativa das APPs, sobretudo no que tange àquelas situadas em zonas 

urbanas. 

De início, cumpre destacar que a relação entre APPs e zonas urbanas nunca foi 

harmoniosa. Isso se deve ao fato de que a Lei nº 4.771/1965, originalmente, não tutelava as 

zonas urbanas. Ou seja, a redação inicial do código florestal anterior focava na disciplina do 

uso e ocupação de espaços rurais. Portanto, originalmente, não era função do Código Florestal 

impor critérios e restrições ao uso e ocupação do solo em zonas urbanas.  

O uso e ocupação do solo urbano era disciplinado por normas de natureza 

eminentemente urbanística, a exemplo da Lei nº 6.766/1979, que dispõe sobre o Parcelamento 

do Solo Urbano. A título de ilustração, o parágrafo único do art. 3º da mencionada norma 

proíbe o parcelamento do solo nas seguintes situações:  

I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências 
para assegurar o escoamento das águas; 
II - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem 
que sejam previamente saneados; 
III - em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se 
atendidas exigências específicas das autoridades competentes; 
IV - em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação; 
V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça 
condições sanitárias suportáveis, até a sua correção. 
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Além da citada lei federal, normas estaduais e municipais também passaram a 

estabelecer restrições ao uso e ocupação do solo urbano. Nesse sentido, traz-se à tona a Lei do 

Estado do Ceará nº 10.147, de 01 de dezembro de 1977, a qual instituiu um sistema de 

disciplinamento do uso do solo para proteção dos mananciais, cursos, reservatórios de água e 

demais recursos hídricos da Região Metropolitana de Fortaleza – RMF.  

A dita lei estadual estabeleceu que no entorno dos recursos hídricos haveria áreas de 

proteção classificadas em faixas de 1ª e 2ª Categoria, sendo o uso daquelas mais restritivo do 

que o destas. Tais faixas de 1ª e 2ª Categoria deveriam ser delimitadas por legislação 

complementar, observando-se o uso preponderante e as peculiaridades de cada recurso 

hídrico, visando disciplinar o uso do solo. A referida lei será objeto de maiores comentários 

em tópico específico. 

Portanto, nesse período, embora houvesse restrições ao uso do solo urbano em razão 

da proximidade com recursos hídricos ou áreas ecologicamente relevantes, não se invocava a 

incidência do Código Florestal, mas sim de normas federais, estaduais e municiais de natureza 

urbanística. Somente com o advento da Lei nº 7.803/1989, introduziu-se o parágrafo único ao 

art. 2º da Lei nº 4.771/1965, adiante transcrito:  

Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos 
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e 
aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos 
respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites 
a que se refere este artigo.  

 

A partir da alteração promovida pela Lei nº 7.803/1989 no antigo Código Florestal, 

alguns estados e municípios, timidamente, passaram a aplicar o disposto na Lei nº 4.771/1965 

nas áreas urbanas. Posteriormente, com a edição da Medida Provisória n° 2.166-67/2001 e das 

Resoluções CONAMA 302/2002, 303/2002 e 369/2006, consolidou-se o entendimento de que 

o regime jurídico das APPs aplica-se às zonas urbanas. Nesse panorama, surgiram muitos 

conflitos entre as normas urbanísticas existentes e as normas pertinentes às APP, 

principalmente quando aquelas autorizam ocupações em espaços nos quais estas vedam a 

intervenção. Sedimentando esse contexto, merecem destaque alguns apontamentos de Bezerra 

e Chaer (2012, p. 27): 

De onde decorre o conflito de gestão desses espaços urbanos? As ocupações 
irregulares sobre APPs e, principalmente, às margens de águas em território urbano, 
expõem uma das interfaces mais conflituosas entre a proteção ambiental e a gestão 
urbana. As visões diferenciadas que predominam entre os atores institucionais da 
comunidade urbana e ambiental têm gerado entraves que dificultam possíveis 
soluções, como (1) a perspectiva urbana, que visa regularizar a ocupação tendo em 
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conta, de maneira enfática, os aspectos sociais; e (2) a perspectiva ambiental, que, 
em geral, considera a hipótese de que a população seja removida da ocupação 
irregular e reassentada em outro local com o objetivo de proteger os recursos 
naturais. 

 

Traduzindo: muitos aglomerados urbanos foram se expandido em conformidade com 

as normas urbanísticas, porém em conflito com o Código Florestal e as demais normas 

relativas às APPs. Além disso, a inclusão do referido parágrafo único no art. 2º da Lei nº 

4.771/1965 gerou interpretações conflitantes quanto à possibilidade de leis municipais 

estabelecerem metragens menos restritivas em relação às faixas de APPs prevista nos art. 2º 

(APPs “ex vi legis”). Ou seja, teriam os municípios competência para reduzir os limites 

mínimos das APPs situadas em zonas urbanas? Conforme será evidenciado, tais conflitos 

vieram à tona na definição do atual CFlo. 

Voltando ao novo CFlo, no que se refere a uma possível metragem diferenciada para 

APPs do tipo “ex vi legis” em zonas urbanas, inicialmente o texto da Lei nº 12.651/2012, 

aprovado pelo Congresso Nacional, previa os seguintes parágrafos em seu art. 4º:  

§ 7º. Em áreas urbanas, as faixas marginais de qualquer curso d’água natural que 
delimitem as áreas da faixa de passagem de inundação terão sua largura determinada 
pelos respectivos Planos Diretores e Leis de Uso do Solo, ouvidos os Conselhos 
Estaduais e Municipais de Meio Ambiente. 
§ 8º. No caso de áreas urbanas e regiões metropolitanas, observar-se-á o disposto 

nos respectivos Planos Diretores e Leis Municipais de Uso do Solo. 
 

Como se pode observar, a intenção do Congresso Nacional era delegar aos municípios 

a possibilidade de, por meio de seus Planos Diretores e Leis Municipais de Uso do Solo, 

estabelecerem faixas de APPs diferenciadas em zonas urbanas, podendo estas ser maiores ou 

menores que as metragens previstas no novo CFlo para zonas rurais. Ocorre que a Presidenta 

da República vetou tais dispositivos na Mensagem de Veto nº 212/2012, conforme trecho da 

razão dos vetos a seguir transcrito: 

Conforme aprovados pelo Congresso Nacional, tais dispositivos permitem que a 
definição da largura da faixa de passagem de inundação, em áreas urbanas e regiões 
metropolitanas, bem como as áreas de preservação permanente, sejam estabelecidas 
pelos planos diretores e leis municipais de uso do solo, ouvidos os conselhos 
estaduais e municipais de meio ambiente. Trata-se de grave retrocesso à luz da 
legislação em vigor, ao dispensar, em regra, a necessidade da observância dos 
critérios mínimos de proteção, que são essenciais para a prevenção de desastres 
naturais e proteção da infraestutura. 

 

A Chefe do Poder Executivo Federal argumentou que seria um retrocesso na legislação 

ambiental permitir que os municípios pudessem estabelecer metragens inferiores ao previsto 

no próprio CFlo, o que implicaria na inobservância dos critérios mínimos de proteção. Ao 
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vetar os §§ 7º e 8º, a Presidenta da República, por meio da MP 571/2012, inseriu os §§ 9º e 10 

ao artigo 4º, in verbis: 

§ 9º. Em áreas urbanas, assim entendidas as áreas compreendidas nos perímetros 
urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações 
urbanas, as faixas marginais de qualquer curso d’água natural que delimitem as áreas 
da faixa de passagem de inundação terão sua largura determinada pelos respectivos 
Planos Diretores e Leis de Uso do Solo, ouvidos os Conselhos Estaduais e 
Municipais de Meio Ambiente, sem prejuízo dos limites estabelecidos pelo inciso I 
do caput. 
§ 10. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros 
urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações 
urbanas, observar-se-á o disposto nos respectivos Planos Diretores e Leis Municipais 
de Uso do Solo, sem prejuízo do disposto nos incisos do caput. 

 

Assim como os vetados §§ 7º e 8º, os §§ 9º e 10 delegaram aos Planos Diretores e Leis 

Municipais de Uso do Solo a possibilidade de estabelecer metragens diferenciadas para APPs 

em zonas urbanas. Contudo, tais metragens não poderiam ser menos restritivas que as 

metragens já prevista no próprio CFlo. Ou seja, diferentemente dos §§ 7º e 8º, os §§ 9º e 10 

não conferiam suporte para que leis municipais pudessem, por exemplo, estabelecer metragem 

de APPs com menos de 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros 

de largura, o que flexibilizaria a proteção. Nesse caso, a norma municipal poderia estabelecer 

metragem de APP de 30 metros ou mais, e não menos. Tentou-se, pois, manter a sistemática 

presente no parágrafo único do art. 2º do código florestal anterior (Lei nº 4.771/1965).  

Todavia, o § 9º foi alterado pela Lei 12.727/2012 (Lei de Conversão da MP 571/2012) 

e, por conta disso, vetado pela Presidenta da República. Já o § 10 foi excluído pela Lei 

12.727/2012, não havendo posterior medida provisória que o restabelecesse. Assim, em razão 

das várias modificações decorrentes do “cabo de guerra” entre Congresso Nacional e 

Presidenta da República, o texto final do novo CFlo terminou não permitindo a definição, por 

normas municipais, de metragens de APP menos restritivas para zonas urbanas. Nesse sentido, 

segue trecho da doutrina de Amado (2013, p. 204): 

A despeito do não tratamento do tema pelo novo CFlo, entende-se que os municípios 
não possuem competência para reduzir os limites mínimos das APPs nas áreas 
urbanas, sob pena de invasão da competência federal para a edição de normas gerais 
sobre a proteção florestal. 

 

Desta feita, salvo as exceções previstas no próprio novo CFlo, as faixas e situações 

consideradas APPs para zonas rurais, aplicam também nas zonas urbanas. O caput do art. 4º é 

claro em estabelecer que se considera Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou 

urbanas, as faixas e situações ali descritas.  

Nessa exegese, impende destacar que o principal reflexo do novo CFlo nas APPs 
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situadas em zonas urbanas não se refere à diminuição ou aumento das faixas de APPs. As 

metragens diferenciadas para APPs no entorno de reservatórios d’água artificiais e de lagos e 

lagoas naturais, previstas no novo CFlo, já existiam nas Resoluções CONAMA nº 302 e 303, 

ambas de 2002. Conforme será evidenciado nas linhas adiante, os principais impactos gerados 

pelo novo CFlo nas APPs urbanas decorrem das alterações no procedimento de intervenção 

em APPs nas hipóteses de utilidade pública e de interesse social. Ao não se conseguir 

“flexibilizar” as hipóteses de APPs em áreas urbanas, tentou-se, no novo CFlo, amenizar os 

conflitos entre a legislação urbanística e a normas pertinentes às APPs por meio da 

reformulação dos casos de utilidade pública e de interesse social.   

Com relação às APPs “declaradas”, não há tantas polêmicas quanto às APPs “ex vi 

legis”, principalmente porque foram poucas as alterações em relação à legislação anterior. 

Segue a Tabela 9 com comparativo entre a Lei nº 4.771/1965 e novo CFlo, no que tange às 

APPs a serem declaradas por ato do poder executivo: 

Tabela 9 – Comparativo entre Lei nº 4.771/1965 e Lei nº 12.651/2012 

Lei Federal nº 4.771/1965 Novo CFlo 

Art. 3º Consideram-se, ainda, de preservação 
permanentes, quando assim declaradas por 
ato do Poder Público, as florestas e demais 
formas de vegetação natural destinadas: 
a) a atenuar a erosão das terras; 
b) a fixar as dunas; 
c) a formar faixas de proteção ao longo de 
rodovias e ferrovias; 
d) a auxiliar a defesa do território nacional a 
critério das autoridades militares; 
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou 
de valor científico ou histórico; 
f) a asilar exemplares da fauna ou flora 
ameaçados de extinção; 
g) a manter o ambiente necessário à vida das 
populações silvícolas; 
h) a assegurar condições de bem-estar 
público. 

Art. 6º Consideram-se, ainda, de preservação permanente, 
quando declaradas de interesse social por ato do Chefe do Poder 
Executivo, as áreas cobertas com florestas ou outras formas de 
vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades: 
I - conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e 
deslizamentos de terra e de rocha; 
II - proteger as restingas ou veredas; 
III - proteger várzeas; 
IV - abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de 
extinção; 
V - proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, 
cultural ou histórico; 
VI - formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 
VII - assegurar condições de bem-estar público; 
VIII - auxiliar a defesa do território nacional, a critério das 
autoridades militares. 
IX – proteger áreas úmidas, especialmente as de importância 
internacional. 

 

Demais disso, para a plena compreensão do disposto nos arts. 4º, 5º e 6º, faz 

necessário recorrer às definições técnicas constantes no art. 3º da norma em comento. Nesse 

ponto, é importante destacar que um dos problemas que os operadores do direito irão 

enfrentar refere-se à aplicação das Resoluções CONAMA nº 302 e 303, ambas de 2002, frente 

à edição do novo código florestal. A Resolução nº 303/2002 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente-CONAMA, em seu art. 3º, apresentava rol de áreas consideradas de preservação 

permanente. Tal rol de situações, além de repetir as previsões do art. 2º da Lei nº 4.771/1965, 
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estabeleciam novas situações consideradas de preservação permanente, tais como: dunas sem 

vegetação; locais de refúgio ou reprodução de aves migratórias; praias, em locais de 

nidificação e reprodução da fauna silvestre; entre outras. Parte dessas inovações foi 

contemplada no art. 4º do novo CFlo, ficando de fora algumas outras. Logo, tal como ocorria 

perante o art. 2º do antigo código florestal, em relação ao art. 4º do novo CFlo as referidas 

resoluções também “inovam” situações consideradas APPs.  

Assim, a principal crítica às Resoluções CONAMA nºs 302/2002 e 303/2002 encontra-

se nessas “ampliações” do conceito de áreas de preservação permanente. Alguns 

doutrinadores entendem que há flagrante ilegalidade nas Resoluções CONAMA nºs 302/2002 

e 303/2002. Isso porque as ditas resoluções, ao terem estabelecido hipóteses não previstas na 

Lei nº 4.771/1965, teriam inovado o antigo Código Florestal. Se “inovaram” o código 

florestal anterior, o mesmo também ocorreria em relação ao novo CFlo. E mais: teriam 

invadido competência constitucional de outros entes federativos. Acerca do tema, assim se 

posicionou Antunes (2005, p. 577-585): 

A matéria em foco diz respeito ao estabelecimento de uma metragem, não existente 
em lei, ao redor dos reservatórios artificiais, equivalente a 100 (cem) metros na área 
rural e 30 (trinta) metros na área urbana, por Resolução do CONAMA.  
[...] 
É indiscutível que a Resolução CONAMA n.º 302/2002 inovou, pois estabeleceu 
metragem não prevista em lei. Como tem sido sustentado ao longo de todo este 
parecer, não cabe ao Poder Regulamentar inovar matéria reservada à lei. Em especial 
quando a inovação é produzida por ato administrativo de hierarquia inferior, como é 
o caso das Resoluções do CONAMA.  
[...] 
Os artigos 3º (Resolução 302/2002) e 4º (Resolução 303/2002) do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente afrontam diretamente a ordem jurídica democrática, 
pois invadem competência constitucional dos Estados-membros da Federação em 
legislar supletivamente às normas gerais estabelecidas pela União sobre florestas, no 
caso o Código Florestal.  

 

Há, contudo, decisões do Superior Tribunal de Justiça-STJ entendendo pela validade 

de tais resoluções. Nesse sentido, segue trecho da ementa do acórdão que julgou o Recurso 

Especial nº 994.811/SC, de 16/12/2008: 

1. O fundamento jurídico da impetração repousa na ilegalidade da Resolução do 
Conama n. 303/2002, a qual não teria legitimidade jurídica para prever restrição ao 
direito de propriedade, como aquele que delimita como área de preservação 
permanente a faixa de 300 metros medidos a partir da linha de preamar máxima. 
2. Pelo exame da legislação que regula a matéria (Leis 6.938/81 e 4.771/65), 
verifica-se que possui o Conama autorização legal para editar resoluções que visem 
à proteção do meio ambiente e dos recursos naturais, inclusive mediante a fixação de 
parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente, não havendo 
o que se falar em excesso regulamentar. 
3. Assim, dentro do contexto fático delineado no acórdão recorrido, e, ainda, com 
fundamento no que dispõe a Lei n. 6.938/81 e o artigo 2º, "f", da Lei n. 4.771/65, 
devidamente regulamentada pela Resolução Conama n. 303/2002, é inafastável a 
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conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de que os limites traçados 
pela norma regulamentadora para a construção em áreas de preservação ambiental 
devem ser obedecidos. 

 

No entanto, a intenção dessas linhas não é efetuar uma análise profunda quanto à 

validade jurídica de tais normas. Por não ser tema pacífico na doutrina e, principalmente, por 

não haver decisão judicial em sede de controle concentrado de constitucionalidade, tais 

dispositivos são considerados válidos pelos órgãos ambientais para fins de licenciamento e 

fiscalização. Em suma, essas linhas têm como objetivo apontar os principais reflexos na 

proteção e conservação das APPs em zonas urbanas decorrentes das inovações do Novo 

Código Florestal, especialmente no que se refere às novas hipóteses de utilidade pública e de 

interesse social.  

Além das várias modalidades de APPs antes previstas na Lei nº 4.771/1965, e agora no 

novo CFlo, bem como nas Resoluções CONAMA, há, ainda, outros ecossistemas e unidades 

geoambientais definidos como áreas de preservação permanente por normas estaduais ou 

municipais. É o caso, por exemplo, das falésias vivas e dos eolianitos ou cascudos, definidos 

como áreas de preservação permanente, inicialmente pelo art. 2º da Resolução nº 01/2005 do 

Conselho Estadual do Meio Ambiente-COEMA-Ceará:  

Art. 2º. Sem prejuízo da proteção estabelecida pelo art. 2º, da Lei Federal nº. 4.771, 
de 15 de setembro de 1965 - Código Florestal e demais legislações específicas, 
declaram-se de preservação permanente, no âmbito do território do Estado do Ceará, 
nos termos do inciso I, do art. 1º c/c art. 3º, da Lei Federal nº. 4.771, de 15 de 
setembro de 1965, as áreas ocupadas pelos eolianitos ou cascudos e pelas falésias 
vivas, definidos nos termos dos incisos VI e XIII, do artigo anterior.  
 

A mesma Resolução trouxe, em seu art. 1º, as definições de eolianitos ou cascudos e 

de falésias, nestas palavras: 

Art. 1º. Para fins de licenciamento ambiental na Zona Costeira do Estado do Ceará, 
definida nos termos da legislação federal aplicável, mais especificamente o Decreto 
Federal nº. 5.300, de 07 de dezembro de 2004, bem como em vista dos dados e 
análises apresentadas pelo Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE no litoral do 
Estado do Ceará, ficam adotadas as seguintes definições de unidades geoambientais 
e acidentes geográficos constantes do litoral cearense:  
[...] 
VI. EOLIANITOS OU CASCUDOS - São depósitos eólicos cimentados por 
carbonatos em ambiente continental com diagênese próxima à superfície, 
envolvendo principalmente águas pluviais. São relativamente recentes sem forma 
definida, mas marcando a morfologia litorânea, pelos horizontes mais resistentes à 
erosão e ao transporte eólico; 
[...] 
XIII. FALÉSIAS - Feição típica do litoral, formada pela ação erosiva das ondas 
sobre formações geológicas com níveis topográficos mais elevados que as praias 
atuais, e que recuam formando escarpas. As falésias podem ser consideradas vivas 
ou mortas, conforme a erosão marinha esteja atuando ou não; 
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Posteriormente, o art. 14 da Lei Estadual Cearense nº 13.769/2006 (Institui a Política 

Estadual de Gerenciamento Costeiro, e o Plano estadual de Gerenciamento Costeiro e dá 

outras providências) reforçou a proteção dessas unidades geoambientais, in verbis: 

Art. 14. Sem prejuízo da proteção estabelecida pelo art. 2.º, da Lei Federal n.º. 
4.771, de 15 de setembro de 1965, Código Florestal e demais legislações específicas, 
declaram-se de preservação permanente, no âmbito do território do Estado do Ceará, 
nos termos do inciso I, do art. 1º c/c art. 3.º, da Lei Federal n.º. 4.771, de 15 de 
setembro de 1965, as áreas ocupadas pelos eolianitos ou cascudos e pelas falésias 
vivas, definidos nos termos dos incisos VII e XIV, do art. 3.º, da presente Lei.  
 

Tal como os eolianitos e as falésias vivas, existem outras unidades geoambientais que 

passaram a ser consideradas APPs em razão normas estaduais e municipais. Nesse sentido, 

mostra oportuna a lição de Amado (2013, p. 233): 

É plenamente possível que as demais entidades políticas criem novas áreas de 
preservação permanente, observadas as peculiaridades regionais e locais, vez que é 
competência material comum a preservação do meio ambiente, inclusive a 
preservação das florestas, sendo também competência concorrente legislar sobre o 
tema. 
Logo, é preciso verificar se uma determinada APP criada pro um Estado visa 
preservar um ecossistema peculiar ou se trata de área comum no país. Caso se 
entenda que é tema afeto aos interesses estaduais, não sendo regra sobre o Direito 
Ambiental, será possível a criação. 

 

No mais, a exemplo das normas municipais, parte da doutrina entende não ser possível 

que normas estaduais reduzam os limites mínimos da APPs previstos no novo CFlo. Feitas 

estas considerações sobre o histórico normativo das áreas de preservação permanente, que se 

passe a tratar do regime de proteção da APPs, notadamente no que se refere às possibilidades 

de intervenção nos casos de utilidade pública e de interesse social. No embate entre a proteção 

ambiental e o interesse econômico, este costuma levar considerável vantagem, tornando o 

Direito um instrumento de consolidação do poder econômico e redução da proteção 

ambiental, a exemplo do que aconteceu com o novo Código Florestal nos casos de 

intervenção em APPs para fins de utilidade pública e de interesse social. 

 

4.1.2. O Novo Código Florestal e as intervenções em APPs nas hipóteses de utilidade pública 

e de interesse social 

A despeito da finalidade das APPs, a forma de utilização destas áreas vem sofrendo 

um alargamento quanto às possibilidades de intervenção.  Parte-se da ideia geral de que a 

regra é a proteção dos espaços classificados como APPs. Em análise preliminar, pode-se 

constatar que estas áreas estão protegidas de uma exploração econômica intensiva. No 
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entanto, estas áreas, que devem ter uma proteção ambiental permanente, vêm sofrendo as 

mais diversas formas de pressão para a sua utilização na medida em que a legislação passa a 

permitir a exploração em casos de utilidade pública, interesse social e baixo impacto 

ambiental. 

Desta forma, ao lado da regra geral de proibição de utilização para fins privados, abre-

se a possibilidade de utilização destas áreas preservadas para formas de utilização que, pelo 

discurso legislativo, têm por finalidade a satisfação de interesses de toda a coletividade. Para 

autorizar intervenções em APPs, utiliza-se o fundamento de que os casos de utilidade pública 

e de interesse social, pela sua própria natureza, servem a um interesse maior da sociedade, 

interesse esse tão relevante quanto à preservação permanente destas áreas. 

Além desses casos excepcionais de utilidade pública e de interesse social, cria-se 

também casos de menor impacto ambiental como pressuposto para utilização destas áreas. 

Parte-se da premissa de que a magnitude diminuta dos impactos causados fundamenta a 

intervenção, na medida em que esta não tem potencialidade de comprometer a capacidade de 

funcionamento dos ecossistemas utilizados, não gerando, assim, a possibilidade do 

esgotamento da capacidade de suporte destes bens ambientais.  

Assim, a estrutura legislativa que protege as APPs tem a seguinte sistemática: 1) regra 

geral de preservação permanente, não admitindo intervenção para fins privados; 2) 

excepcionalmente admite-se a utilização de APPs em casos de utilidade pública e de interesse 

social, pressupondo-se que em tais casos há um interesse maior da coletividade em relativizar 

a proteção em prol do desenvolvimento social e econômico de todos e 3) excepcionalmente 

também se admite a utilização de APPs em casos de intervenções de baixo impacto ambiental, 

ao argumento de que em casos tais a utilização da APP não resultaria em esgotamento da 

capacidade de suporte dos bens ambientais em face da diminuta potencialidade lesiva das 

intervenções. 

Considerando o objetivo deste trabalho e que os casos de baixo impacto ambiental, 

elencados na Resolução CONAMA 369/2006, foram mantidos em sua totalidade no novo 

CFlo, não serão tecidos maiores comentários sobre essa modalidade autorizativa de 

intervenção em APP. Ademais, as atividades consideradas eventuais ou de baixo impacto 

ambiental pouco interferem nas áreas urbanas, razão pela qual as linhas adiantes se aterão em 

detalhar mais profundamente os casos de utilidade pública e de interesse social.  

O presente trabalho passa então a deter-se, com mais profundidade, ao regime próprio 

de utilização de APPs nos casos de utilidade pública e de interesse social, mormente as 
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situações que interferem de forma mais pontual nas zonas urbanas. Em síntese, o objetivo é 

demonstrar as alterações do tratamento legislativo conferido a estas excepcionais formas de 

intervenção e seus reflexos na proteção e conservação das APPs situadas em zonas urbanas.  

O novo CFLo, assim como o Código Florestal anterior, prevê a possibilidade de 

intervenção em APPs nos casos de utilidade pública e de interesse social. Anteriormente à 

vigência do novo CFlo, os critérios e procedimentos relativos aos casos de intervenções em 

APPs eram regulados pela Lei nº 4.771/1965 consolidada e, principalmente, pela Resolução 

CONAMA nº 369/2006. 

A Lei nº 4.771/1965, com texto consolidado após várias alterações normativas, tratou 

da questão da seguinte forma: 

Art. 1° As florestas existentes no território nacional e as demais formas de 
vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse 
comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade, com 
as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem. 
[...] 
§2º Para os efeitos deste Código, entende-se por: 
[...] 
IV - utilidade pública: 
a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; 
b) as obras essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços públicos de 
transporte, saneamento e energia e aos serviços de telecomunicações e de 
radiodifusão; 
c) demais obras, planos, atividades ou projetos previstos em resolução do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente-CONAMA; 
V - 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, conforme resolução do 
CONAMA; 
b) as atividades de manejo agroflorestal sustentável praticadas na pequena 
propriedade ou posse rural familiar, que não descaracterizem a cobertura vegetal e 
não prejudiquem a função ambiental da área; e 
c) demais obras, planos, atividades ou projetos definidos em resolução do 
CONAMA; 
 
 

Posteriormente, em 2006, o Conselho Nacional do Meio Ambiente editou a Resolução 

369/2006, que passou a tratar a mesma matéria nos seguintes termos: 

 
Art. 2º. O órgão ambiental competente somente poderá autorizar a intervenção ou 
supressão de vegetação em APP, devidamente caracterizada e motivada mediante 
procedimento administrativo autônomo e prévio, e atendidos os requisitos previstos 
nesta resolução e noutras normas federais, estaduais e municipais aplicáveis, bem 
como no Plano Diretor, Zoneamento Ecológico-Econômico e Plano de Manejo das 
Unidades de Conservação, se existentes, nos seguintes casos:  
I - utilidade pública:  
a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária;  
b) as obras essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços públicos de 
transporte, saneamento e energia;  
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c) as atividades de pesquisa e extração de substâncias minerais, outorgadas pela 
autoridade competente, exceto areia, argila, saibro e cascalho;  
d) a implantação de área verde pública em área urbana;  
e) pesquisa arqueológica;  
f) obras públicas para implantação de instalações necessárias à captação e condução 
de água e de efluentes tratados; e  
g) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de 
efluentes tratados para projetos privados de aquicultura, obedecidos os critérios e 
requisitos previstos nos §§ 1º e 2º do art. 11, desta Resolução. 
II - interesse social: 
a) as atividades imprescindíveis a 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 especies nativas, de acordo com o estabelecido 
pelo órgão ambiental competente; 
b) o manejo agroflorestal, ambientalmente sustentável, praticado na pequena 
propriedade ou posse rural familiar, que não descaracterize a cobertura vegetal 
nativa, ou impeça sua recuperação, e não prejudique a função ecológica da área; 
c) a regularização fundiária sustentável de área urbana; 
d) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas 
pela autoridade competente; 
 

Nota-se que a Resolução CONAMA nº 369/2006 alargou o conteúdo das exceções 

contidas no Código Florestal. Passaram a ser tratados como casos de utilidade pública 

situações que, antes, não eram assim qualificadas, a exemplo da atividade de mineração e da 

implantação e instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes tratados 

para projetos privados de aquicultura, com vistas a viabilizar, economicamente, estas 

atividades econômicas, notadamente a carcinicultura, já bastante desenvolvida no país em 

áreas de APPs de manguezais. A regularização fundiária sustentável de área urbana, hipótese 

não prevista na Lei nº 4.771/1965 consolidada, passou a ser considerada, pela referida 

Resolução CONAMA, um caso de interesse social. 

No entanto, é importante frisar que tal alargamento se verificou por permissão legal 

contida na própria Lei nº 4.771/1965 consolidada, a qual autorizava o CONAMA a 

estabelecer novos casos excepcionais de utilidade pública e de interesse social aptos a 

autorizar intervenções em APPs. Em que pese este alargamento das exceções caracterizadas 

como casos de utilidade pública e de interesse social, cumpre destacar que a referida 

resolução manteve bastante rígidos tanto o procedimento estabelecido para a caracterização de 

uma atividade como de utilidade pública ou de interesse social, quanto os critérios que 

deveriam ser atendidos para a utilização de APPs nestes casos.  

Ademais, vale ressaltar que as referidas hipóteses previstas nas modalidades utilidade 

pública e interesse social, para fins de intervenção em APPs, não devem ser confundidas, 

respectivamente, com as atividades classificadas de utilidade pública pelo Decreto-Lei nº 

3.365/1941, e de interesse social pela Lei nº 4.132/1962. A finalidade do Decreto-Lei nº 

3.365/1941, que dispõe sobre a desapropriação por utilidade pública, e da Lei nº 4.132/1962, a 
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qual define os casos de desapropriação por interesse social, é prever situações que justifiquem 

a expropriação de um bem privado pelo Poder Público. A grosso modo, o objetivo é 

“explicar” por qual motivo recursos públicos serão gastos na desapropriação de um bem 

privado.  

Assim, a intervenção em APPs somente pode ocorrer nas situações previstas na 

legislação pertinente a este instituto jurídico, ou seja, nos casos atualmente previstos no novo 

CFlo, alguns deles anteriormente previstos na Lei nº 4.771/1965 e na Resolução CONAMA nº 

369/2006. Portanto, para fins de autorização de intervenção em APPs, é irrelevante que a 

atividade que a atividade esteja prevista no Decreto-Lei nº 3.365/1941 ou na Lei nº 

4.132/1962, já que a autorização somente poderá ser concedida nas hipóteses elencadas na 

legislação correspondente às APPs.  

No que se refere aos critérios basilares as serem atendidos quando da autorização para 

intervenção, seja por utilidade pública ou interesse social, assim disciplinava a Lei nº 

4.771/1965 consolidada: 

Art. 4º. A supressão de vegetação em área de preservação permanente somente 
poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social, 
devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, 
quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto. 
§1º A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de autorização do órgão 
ambiental estadual competente, com anuência prévia, quando couber, do órgão 
federal ou municipal de meio ambiente, ressalvado o disposto no § 2o

 
deste artigo. 

 

Nessa mesma linha, assim estabelece a Resolução CONAMA nº 369/2006, conforme 

se verifica nos trechos do arts. 3º e 4º ora transcritos: 

Art. 3º. A intervenção ou supressão de vegetação em APP somente poderá ser 
autorizada quando o requerente, entre outras exigências, comprovar:  
I - a inexistência de alternativa técnica e locacional às obras, planos, atividades ou 
projetos propostos;  
II - atendimento às condições e padrões aplicáveis aos corpos de água;  
III - averbação da Área de Reserva Legal; e  
IV - a inexistência de risco de agravamento de processos como enchentes, erosão ou 
movimentos acidentais de massa rochosa.  
 
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. 
§ 1o A intervenção ou supressão de vegetação em APP de que trata o caput deste 
artigo dependera de autorização do órgão ambiental estadual competente, com 
anuência prévia, quando couber, do órgão federal ou municipal de meio ambiente, 
ressalvado o disposto no § 2º deste artigo. 
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Em suma, estes procedimentos estabeleciam, em linhas gerais, a necessidade do 

atendimento dos seguintes critérios: 1)  a existência de um procedimento autônomo e prévio 

para caracterizar a intervenção pretendida em APP como de utilidade pública ou de interesse 

social; 2) o atendimento as normas federais, estaduais e municipais aplicáveis; 3) a 

comprovação, pelo pretendente, de: a) inexistência de alternativa técnica e locacional às 

obras, planos, atividades ou projetos propostos; b) atendimento às condições e padrões 

aplicáveis aos corpos de água; c) averbação da reserva legal e d) inexistência de risco de 

agravamento de processos como enchentes, erosão ou movimentos acidentais de massas de 

rochas. 

O procedimento de caracterização de uma obra ou atividade como de utilidade pública 

ou de interesse social, por ter que obrigatoriamente compor um procedimento administrativo 

específico, permitia que fossem desencadeadas medidas de controles contra abusos por parte 

da administração pública, notadamente porque sobre este procedimento próprio incidiriam os 

princípios norteadores da atividade administrativa no Brasil, especialmente os da legalidade, 

publicidade e moralidade. 

Com relação aos critérios retro mencionados, o que mais se destaca em termos de 

importância era a necessidade de comprovação, por parte do proponente do projeto a ser 

executado, da inexistência de alternativas técnicas e locacionais para a realização da obra ou 

atividade. Assim, somente nos casos em que restasse patente a total inexistência de outra 

possibilidade técnica e locacional é que a utilização de uma área de APP podia ser autorizada, 

atendidos os demais condicionamentos, desde que previamente caracterizada como de 

utilidade pública ou de interesse social. Em síntese, tais normas, além de exigir o 

enquadramento da obra ou atividade em alguma das situações definidas como utilidade 

pública ou interesse social, demandavam, ainda, a comprovação de inexistência de alternativa 

técnica ou locacional.  

O regime até então adotado atendia, pelo menos em termos, a uma ponderação de 

interesses de forma equilibrada. Tencionava-se, assim, principalmente com estes importantes 

condicionamentos, evitar a utilização indiscriminada de APPs diante de casos de utilidade 

pública ou de interesse social, conceitos dotados de enorme fluidez e indeterminação, 

sobretudo em razão da possibilidade, apontada em linhas anteriores, de ocorrer “confusão” 

com as atividades caracterizadas como de utilidade pública, pelo Decreto-Lei nº 3.365/1941, e 

de interesse social, pela Lei nº 4.132/1962.  
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Já o novo CFlo, por sua vez, alterou substancialmente o tratamento até então 

dispensado para os casos de utilidade pública e de interesse social, tanto no que diz respeito a 

sua caracterização individualizada, como no que se refere aos procedimentos e condicionantes 

sobre esta específica e excepcional forma de utilização de APPs. Conforme será apontado, as 

alterações produzidas fragilizam significativamente a sistemática de controle até então 

adotada, permitindo uma maior utilização destas áreas. No que se refere às hipóteses 

consideradas de utilidade pública e de interesse social, assim disciplinou o novo CFlo: 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:  
[...] 
VIII - utilidade pública: 
a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; 
b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de 
transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo 
urbano aprovados pelos Municípios, saneamento, gestão de resíduos, energia, 
telecomunicações, radiodifusão, instalações necessárias à realização de competições 
esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, bem como mineração, exceto, 
neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho; 
c) atividades e obras de defesa civil; 
d) atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das 
funções ambientais referidas no inciso II deste artigo; 
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; 
IX - 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, 
observadas as condições estabelecidas na Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009; 
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; 

 

As mudanças empreendidas são de fácil percepção. Inicialmente, aumenta-se 

consideravelmente o rol de casos que podem ser enquadrados como de utilidade pública e de 

interesse social. Com a nova legislação, por exemplo, passa a ser possível o reconhecimento 

de utilidade pública para casos de instalação de obras de infraestrutura destinadas à 
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implantação de sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano 

aprovados pelos municípios.  

Assim, em casos de antigos loteamentos aprovados em áreas que passaram a ser 

caracterizadas como de preservação permanente, passa a ser viável a utilização destas áreas 

para arruamentos. Desta forma, as áreas limítrofes a estas APPs poderão receber 

empreendimentos, uma vez que este arruamento, feito em APP, existe unicamente para 

viabilizar tais empreendimentos privados. Trata-se de uma inovação do novo CFlo não 

prevista na legislação anterior. Outras inovações do novo CFlo nos casos de utilidade pública 

e de interesse social com reflexos diretos nas APPs urbanas serão melhor detalhadas mais 

adiante. 

Além deste alargamento das hipóteses de utilidade pública e de interesse social, a nova 

legislação também flexibilizou, sobremaneira, os procedimentos até então utilizados para 

caracterização de uma atividade como de utilidade pública e para a ocupação de uma APP. 

Nessa exegese, cumpre transcrever o dispositivo pertinente ao tema, no caso, o art. 8º do novo 

CFlo: 

Art. 8º. 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 previstas nesta Lei.  
§ 1º A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas 
somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública. 
§ 2º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação 
Permanente de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 4º 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. 
§ 3º É dispensada a autorização do órgão ambiental competente para a execução, em 
caráter de urgência, de atividades de segurança nacional e obras de interesse da 
defesa civil destinadas à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas. 
§ 4º Não haverá, em qualquer hipótese, direito à regularização de futuras 
intervenções ou supressões de vegetação nativa, além das previstas nesta Lei. 
 

Conforme se pode observar, no novo CFlo não se exige mais a demonstração, a cargo 

do empreendedor, de que a atividade proposta somente pode ser executada na APP, uma vez 

que não se demanda mais a necessidade de comprovação de inexistência de alternativas 

locacionais. Por sua vez, o mesmo ocorre com as alternativas técnicas, cujo o ônus de 

demonstração de sua inexistência passa a não mais existir nos casos listados. Assim, para que 

seja autorizada a intervenção em APP, basta que a obra ou atividade se enquadre em uma das 

hipóteses de utilidade pública ou interesse social elencados no novo CFlo, não sendo 

imprescindível a demonstração de inexistência de alternativa técnica e locacional. A mudança 

é prejudicial, já que a comprovação de inexistência de alternativa técnica e locacional 
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promovia um sopesamento dos interesses econômicos, sociais e ambientais. 

Com relação à possibilidade de serem estabelecidas novas hipóteses de utilidade e de 

interesse social, o Código Florestal anterior havia delegado tal atribuição ao CONAMA. 

Acerca dessa questão, merece destaque o disposto no art. 3º, VIII “e” e IX, “g” do novo CFlo. 

Observe que o texto da alínea “e” do inciso VIII (utilidade pública) é similar ao da alínea “g” 

do inciso IX (interesse social). Aqui o legislador conferiu ao Chefe do Poder Executivo 

Federal, e não ao CONAMA, a possibilidade de definir novas modalidades de utilidade 

pública ou de interesse social, além das já previstas nas alíneas anteriores. Porém, nessas 

novas modalidades, deve-se atender ao requisito adicional da “inexistência de alternativa 

técnica e locacional”. Tal comprovação de inexistência de alternativa e locacional, antes 

considerada requisito presente em todos os casos de utilidade pública e de interesse social, no 

novo CFlo ficou adstrita apenas às inovações definidas em ato do Chefe do Poder Executivo 

federal.  

Traduzindo: para intervenções em APPs nos casos de utilidade pública e de interesse 

social já elencados no novo CFlo, não se exige a comprovação de inexistência de alternativa e 

locacional. Tal requisito somente será exigido para intervenções em APPs decorrentes de 

outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento 

administrativo próprio, definidas em ato do Chefe do Poder Executivo federal, nos termos do 

art. 3º, VIII “e” e IX, “g” do novo CFlo. Ou seja, trata-se de um requisito que era regra na 

legislação anterior, tornando-se exceção no novo CFlo. Sedimentando essa interpretação, vêm 

à tona os seguintes trechos da obra de Amado (2013, p. 225 e 226): 

Aliás, pelo antigo CFlo, era sempre imprescindível que inexistisse alternativa 
técnica e locacional ao empreendimento proposto para a excepcional exploração de 
APP em caso de utilidade pública, disposição intencionalmente não reproduzida no 
artigo 8º do novo e permissivo Código Florestal dos ruralistas, salvo no que 
concerne às hipóteses a serem definidas por ato do Chefe do Poder Executivo 
Federal 
[...] 
Outrossim, pelo antigo CFlo, era sempre imprescindível que inexistisse alternativa 
técnica e locacional ao empreendimento proposto para a excepcional exploração de 
APP em caso de interesse social, disposição intencionalmente reproduzida no artigo 
8º do novo Código Florestal, salvo no que concerne às hipóteses a serem definidas 
por ato do Chefe do Poder Executivo Federal. 
 

Essa reformulação do novo CFlo foi, inclusive, um dos pontos abordados na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade-ADI nº 4903, ajuizada pela Procuradoria Geral da República-

PGR perante o Supremo Tribunal Federal-STF em 21/01/20131. A referida ADI, ao lado das 

                                                
1 Disponível em: < http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4355144 >. 

Acesso em: 03 abr. 2013. 
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ADI's nº 4901 e nº 4902, questionam a constitucionalidade de diversos dispositivos do novo 

CFlo.  

O art. 225, §1º, III da Constituição Federal de 1988-CF/88 prescreve que incube ao 

Poder Público 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. Na opinião da PGR, algumas mudanças do novo CFlo, 

por comprometerem a integridade dos atributos que justificam a proteção das APPs, estariam 

violando vedação constitucional, razão pela qual foram ajuizadas as referidas ADI's.  

No que se refere ao tema em pauta, qual seja, a mudança do novo CFlo em relação à 

comprovação de inexistência de alternativa técnica e locacional, segue trecho da folha 18 da 

petição inicial da ADI nº 49032: 

51. Ocorre que algumas das hipóteses de utilização das áreas de preservação 
permanente previstas na Lei 12.651/12 comprometem os atributos que justificam sua 
proteção, violando, por consequência, o art. 225, § 1°, III, da Constituição Federal.  
52. Quanto às hipóteses de intervenção em casos de utilidade pública ou interesse 
social (incisos VIII e IX do art. 3°), deve ser ressaltado que, ao contrário do que 
estabelecia a legislação anterior, a Lei n° 12.651/12 não prevê, de forma explícita, 
que quaisquer intervenções serão justificadas apenas excepcionalmente, na hipótese 
de inexistência de alternativa técnica e/ou locacional, o que é essencial para que não 
seja descaracterizado o regime de proteção legal dessas áreas.  
53. De fato, a lei limitou-se a mencionar a necessidade de comprovação de 
inexistência de alternativa técnica e locacional para "outras atividades similares" 
(art. 3°, VIII, "e" e IX, "g") que sejam consideradas de utilidade pública ou interesse 
social, deixando de mencionar tais critérios para as demais hipóteses.  
54. A omissão da lei acaba por autorizar interpretações segundo as quais a 
intervenção em áreas de preservação permanente é regra e não exceção, permitindo, 
na prática, o comprometimento das funções ecológicas de tais áreas e, portanto, dos 
atributos que justificam sua proteção. 

 

Com relação a esse ponto, a PGR solicitou que fosse conferida interpretação conforme 

a Constituição, no sentido de que todas as hipóteses de intervenção excepcional em APP, por 

interesse social ou utilidade pública, previstas exemplificativamente nos incisos VIII e IX do 

art. 3°, sejam condicionadas à inexistência de alternativa técnica e/ou locacional, comprovada 

mediante processo administrativo próprio, conforme alínea "e" do inciso VIII e alínea "g" do 

inciso IX. Até o momento, não houve decisão do STF no âmbito dessas ADI's, seja dando 

interpretações “conforme” a Constituição, seja maculando a validade de qualquer dispositivo 

do novo CFlo, permanecendo este em vigor em sua totalidade. 

Contudo, há outras normas ambientais que poderão amenizar algumas permissividades 

                                                
2 Disponível em: < http://4ccr.pgr.mpf.gov.br/atuacao-do-mpf/adis-propostas/adi_4903_peticao_inicial_-

_parte_1.pdf >. Acesso em: 03 abr. 2013. 
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do novo CFlo em determinados casos. A Resolução CONAMA nº 01/1986, ao regular a forma 

de elaboração do Estudo Prévio de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto sobre o Meio 

Ambiente (EIA-RIMA), exigido para obras e atividades causadoras de significativo impacto 

ambiental, determina que o empreendedor, dentro do licenciamento ambiental, apresente 

análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas. 

Desta forma, em se tratando de obra ou atividade sujeita ao licenciamento ambiental 

mediante a apresentação de EIA-RIMA, caberá ao empreendedor, no estudo, demonstrar as 

alternativas do projeto, aí incluídas as alternativas técnicas e locacionais, mesmo em se 

tratando de obra ou atividade desenvolvida em APP considerada de utilidade pública ou de 

interesse social pelo rol de hipóteses do novo CFlo. Ou seja, para empreendimentos 

causadores de significativo impacto ambiental deve ocorrer análise do projeto e suas 

alternativas, ainda que enquadrados nos casos de utilidade pública e de interesse social 

elencados no novo CFlo. 

Note-se, por relevante, que na legislação brasileira a apresentação do EIA-RIMA está 

diretamente relacionada com obras ou atividades que detenham potencialidade de causar 

significativos impactos ambientais. Assim, somente nestes casos, devidamente analisados pela 

autoridade administrativa responsável pela condução do licenciamento ambiental, é que se 

pode exigir a apresentação de EIA-RIMA, só sendo possível a exigência de estudos sobre 

alternativas técnicas e locacionais nesta oportunidade.  

Isto significa dizer, em raciocínio inverso, que as obras ou atividades consideradas de 

utilidade pública ou de interesse social e que, mesmo desenvolvidas em APPs, não forem 

caracterizadas como potencialmente geradoras de impactos ambientais significativos, podem 

ser licenciadas sem a apresentação destas alternativas. Assim, a despeito do disposto na 

Resolução CONAMA nº 01/1986, a consolidação da Lei nº 12.651/2012 promoveu 

considerável retrocesso em termos de proteção ambiental, que somente se justifica em face da 

pressão exercida por setores economicamente fortes durante a processo de revisão do Código 

Florestal. Feitas estas considerações sobre os pontos comuns, que se passe a tratar, 

separadamente, das inovações do novo CFlo nos casos de utilidade pública e nos de interesse 

social. 

Dentre as principais inovações do novo CFlo nos casos de utilidade pública com 

reflexos diretos nas APPs urbanas, ganham destaque as seguintes: (1) obras de infraestrutura 

destinadas ao sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano 

aprovados pelos municípios e (2) instalações necessárias à realização de competições 
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esportivas estaduais, nacionais ou internacionais. Ambas as situações encontram-se previstas 

na alínea “b” do inciso VIII do art. 3º do novo CFlo. As linhas adiante evidenciarão que tais 

inovações podem abrir precedentes perigosos no que se refere à autorização para intervenção 

em APPs urbanas ainda intactas.   

Por questões metodológicas, as demais situações previstas no inciso VIII do art. 3º não 

serão detalhadas neste trabalho, seja porque mantêm o teor da legislação anterior, seja porque 

não afetam, de forma direta, APPs em áreas urbanas. No caso da inovação prevista na alínea 

“e” do inciso VIII do referido artigo, trata-se de alteração já comentada nas linhas anteriores 

como ponto comum entre as hipóteses de utilidade pública e de interesse social.    

A alínea “b” do inciso VIII do art. 3º do novo CFlo, mais especificamente no trecho 

“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”, pode ser utilizada para viabilizar, em APPs, a consolidação de parcelamentos 

urbanos aprovados em municípios com normas urbanísticas pouco protetivas, bem como de 

loteamentos que não foram totalmente implantados.  

De acordo com a Lei nº 6.766/1979, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano 

e dá outras providências, para que seja aprovado, o projeto de loteamento deve estar 

acompanhado, dentre alguns documentos, de um cronograma de execução das obras de infra-

estrutura do parcelamento. Segundo o art. 12, §1º da referida lei, o projeto aprovado deverá 

ser executado no prazo constante do cronograma de execução, sob pena de caducidade da 

aprovação. Porém, o art. 18 da norma em comento permite que o projeto de loteamento ou de 

desmembramento aprovado seja submetido ao registro imobiliário mediante a comprovação, 

pelo município, da execução das obras exigidas por legislação municipal ou da aprovação de 

um cronograma, com a duração máxima de quatro anos, acompanhado de competente 

instrumento de garantia para a execução das obras. Observe que esta última parte permite o 

registro do loteamento antes do início da execução da infra-estrutura básica. Feito o registro 

imobiliário, os lotes passam a ser comercializados.  

Nesse contexto, o que ocorreu na prática foi a aprovação, registro e comercialização 

de vários loteamentos que, ao longo do tempo, não foram plenamente implantados. Em 

muitos casos os adquirentes pagaram prestações de loteamentos cuja a implantação foi 

iniciada, porém não totalmente concluída. Tal cenário é resultado da inércia da fiscalização do 

Poder Público e do desconhecimento da lei por parte dos adquirentes. Nesse panorama, a 

própria Lei nº 6.766/1979 estabelece, em vários de seus artigos, procedimentos de 
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regularização de loteamentos.  

A título de ilustração, o art. 40, visando defender os direitos dos adquirentes de lotes e 

evitar lesão aos padrões de desenvolvimento urbano, permite que o próprio município 

regularize loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das 

determinações do ato administrativo de licença. Em suma, é possível encontrar loteamentos 

aprovados, registrados, comercializados e total ou parcialmente quitados, porém não 

totalmente implantados. Para tais casos, a própria Lei nº 6.766/1979 reconhece a ineficiência 

da fiscalização prévia, prevendo, assim, procedimentos para regularização dos loteamentos.  

Some-se a isso, a existência de parcelamentos urbanos aprovados antes vigência da 

Lei nº 6.766/1979, ou seja, conforme os termos do Decreto-Lei nº 58/1937. A Lei nº 

6.766/1979 substituiu, em parte, o Decreto-Lei nº 58/1937, o qual apenas é aplicável, desde 

então, aos parcelamentos para fins rurais. Na sistemática anterior à Lei nº 6.766/1979, o 

parcelamento do solo urbano não ficava vinculado a um cronograma de execução. O Decreto-

Lei nº 58/1937 previa apenas a apresentação de um plano de loteamento, do qual constava um 

programa de desenvolvimento urbano. Ora, se mesmo sob a vigência da Lei nº 6.766/1979, 

que exigia cronograma de execução, vários loteamentos não foram totalmente implantados, o 

que se dirá daqueles aprovados sob o regime do Decreto-Lei nº 58/1937, o qual não impunha 

o cumprimento de um cronograma de execução das obras? 

Nesse contexto, é comum que em diversos municípios brasileiros existam áreas de 

preservação permanente situadas em parcelamentos urbanos aprovados e ainda não totalmente 

implantados. Destarte, dependendo de como o art. 3º, VIII, “b” seja interpretado, os 

loteadores poderão requerer a implantação, em APPs ainda intactas, das vias dos 

parcelamentos urbanos aprovados, registrados e ainda não implantados. Impende não 

confundir a situação ora exposta com os loteamentos clandestinos, ou seja, aqueles que sequer 

foram aprovados pelo município. Em tais casos, pela redação do novo CFlo, claramente não 

será possível considerar como atividade de utilidade pública apta a autorizar intervenções em 

APPs. Esclarecendo a diferença entre loteamentos clandestinos e loteamentos irregulares, 

assim discorre Pasternak (2009, p. 01): 

É bastante usual a confusão entre conceitos juridicamente e urbanisticamente 
distintos: loteamentos clandestinos, favelas e loteamentos irregulares. Clandestinos 
são os que não obtiveram nenhuma aprovação por parte do Poder Público municipal. 
[…]  
A irregularidade do loteamento ocorre quando em razão de irregularidades 
urbanísticas e jurídicas. As irregularidades jurídicas decorrem de obstáculos para o 
registro, como incorreções no título de propriedade da gleba. Entre as 
irregularidades urbanísticas tem-se:  
• O loteador obtém a aprovação do projeto de loteamento pelos órgãos competentes 
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do Município, efetua o registro do loteamento no Cartório de Registro de Imóveis, 
mas não executa as obras de infra-estrutura necessárias que constavam do projeto 
aprovado;  
• O loteador não executou vias públicas de circulação e/ou a demarcação de 
logradouros públicos (implantação de equipamentos urbanos e comunitários e 
espaços livres de uso público)  
• O projeto de loteamento foi aprovado pelo Poder Público, mas a obra não atende 
ao traçado oficial do loteamento  
• Combinações diversas entre os itens acima.  
 

Ou seja, o risco que novo CFlo gera em relação às APPs urbanas remanescentes diz 

respeito aos loteamentos aprovados e não regularmente executados, e não aos loteamentos 

considerados clandestinos. Em suma, em casos de loteamento antigos, aprovados em áreas 

que passaram a ser caracterizadas como de preservação permanente, em tese, passaria a ser 

viável a utilização destas áreas para arruamentos. Desta forma, as áreas limítrofes a estas 

APPs poderão receber empreendimentos, uma vez que este arruamento, feito em APP, existe 

unicamente para viabilizar tais empreendimentos privados. Além da flexibilização específica 

ora exposta, não custa relembrar que, diferentemente do que ocorria na norma anterior, pelo 

novo CFlo não será exigida a comprovação de inexistência de alternativa técnica e locacional. 

Entendo que a intervenção em APPs para implantação de obras de infraestrutura 

destinadas ao sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano 

aprovados pelos municípios, somente seria possível para os loteamentos aprovados e que 

estivessem cumprindo o cronograma de execução nos termos da Lei nº 6.766/1979. Ou seja, 

não seria aplicável aos loteamentos que, embora aprovados, não estivessem sendo 

regularmente executados conforme seu cronograma de execução. O art. 7º, o caput do art. 9º e 

o §1º do art. 12, todos da Lei nº 6.766/1979, dispõem que: 

Art. 7º. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, indicará, 
nas plantas apresentadas junto com o requerimento, de acordo com as diretrizes de 
planejamento estadual e municipal: 
I - as ruas ou estradas existentes ou projetada, que compõem o sistema viário da 
cidade e do município, relacionadas com o loteamento pretendido e a serem 
respeitadas; 
II - o traçado básico do sistema viário principal; 
III - a localização aproximada dos terrenos destinados a equipamento urbano e 
comunitário e das áreas livres de uso público; 
IV - as faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas pluviais e as 
faixas não edificáveis; 
V - a zona ou zonas de uso predominante da área, com indicação dos usos 
compatíveis. 
Parágrafo único. As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de quatro 
anos. (Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999) 
 
Art. 9º Orientado pelo traçado e diretrizes oficiais, quando houver, o projeto, 
contendo desenhos, memorial descritivo e cronograma de execução das obras com 
duração máxima de quatro anos, será apresentado à Prefeitura Municipal, ou ao 
Distrito Federal, quando for o caso, acompanhado de certidão atualizada da 
matrícula da gleba, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, de 
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certidão negativa de tributos municipais e do competente instrumento de garantia, 
ressalvado o disposto no § 4º do art. 18. (Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999)  
 
Art. 12. O projeto de loteamento e desmembramento deverá ser aprovado pela 
Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, a quem compete 
também a fixação das diretrizes a que aludem os arts. 6º e 7º desta Lei, salvo a 
exceção prevista no artigo seguinte. 
§ 1º O projeto aprovado deverá ser executado no prazo constante do cronograma de 
execução, sob pena de caducidade da aprovação. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 
2012) 
 

Desta feita, os loteamentos que não estiverem de acordo com os referidos artigos 

devem ser considerados caducos, sujeitando-se aos parâmetros restritivos da legislação em 

vigor. Ou seja, o projeto do loteamento caduco deverá ser readequado à legislação em vigor, 

não podendo ser autorizada a intervenção em APP para implantação de suas vias.  

Com relação a outra inovação da alínea “b” do inciso VIII do art. 3º, qual seja, 

considerar de utilidade pública “instalações necessárias à realização de competições 

esportivas estaduais, nacionais ou internacionais”, faz-se necessários tecer alguns 

comentários.  

Com a introdução deste dispositivo pelo novo CFlo, passa-se a permitir, por mais 

absurdo que pareça, que uma APP possa ser utilizada para a instalação de obras de 

infraestrutura destinada às instalações necessárias à realização de competições esportivas 

estaduais, nacionais ou internacionais. Desta forma, uma competição esportiva, de caráter 

meramente privado – como é a “Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014”, a ser realizada no 

Brasil -, passa a ser justificativa, por si só, para utilização de uma APP visando construir a 

infraestrutura necessária para o evento. Após o evento, esta estrutura que poderá ser pública 

ou totalmente privada, continuará a gerar lucros, muitas vezes exclusivamente privados, e a 

sociedade terá abdicado de uma área ambientalmente sensível.  

Ademais, no regramento fixado pelo novo CFlo recém aprovado, para que seja 

autorizada intervenção em APP, basta apenas demonstrar que, por exemplo, a implantação de 

um estádio de futebol é de utilidade pública, sem que seja mais necessário ao empreendedor 

demonstrar a inexistência de alternativa técnica ou locacional. Evidenciado um dos riscos 

decorrentes da permissividade do novo CFlo, Amado (2013) aponta que “a listagem foi 

majorada com o novo CFlo, sendo agora possível, no país do futebol, certamente com muitos 

aplausos de grande parte do povo brasileiro, construir estádios de futebol em APPs após a 

pronúncia de utilidade pública”.  

Neste caso, existe a possibilidade efetiva de utilização de uma APP para a satisfação 

de interesses meramente privados, tudo isso com o rótulo inverídico de que tais intervenções 
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são de “utilidade pública”. Trata-se de uma abertura inédita e perigosa no sistema de 

caracterização excepcional de casos tais como de interesse de toda a coletividade, o que abre a 

porta para outros eventos de grande magnitude, de ordem cultural, servirem de argumento 

para a devastação de APPs no país afora. Em resumo, trata-se de uma significativa inovação 

do novo CFlo, sem qualquer previsão equivalente na legislação anterior.  

No que se refere às hipóteses de interesse social, possuem maior relevância em relação 

às APPs urbanas as inovações constantes das alíneas “c” e “d” do inciso IX do art. 3º do novo 

CFlo, a seguir transcritas:  

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, 
observadas as condições estabelecidas na Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009; 

 

Tal como no tópico anterior, as demais situações previstas no inciso IX do art. 3º não 

serão detalhadas neste trabalho, seja porque mantêm o teor da legislação anterior, seja porque 

não afetam de forma direta APPs em áreas urbanas. No caso da inovação prevista na alínea 

“g” do inciso IX do referido artigo, trata-se de alteração já comentada nas linhas anteriores 

como ponto comum entre as hipóteses de utilidade pública e de interesse social.    

A implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades 

educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas consolidadas, classificada como hipótese 

de interesse social pela alínea “c” do inciso IX, trata-se de uma inovação do novo CFlo. 

Contudo, na prática, essa hipótese considerada de interesse social em muito se assemelha com 

a “implantação de área verde pública em área urbana”. Esta, por sua vez, trata-se de uma 

modalidade prevista na Resolução CONAMA nº 369/2006 como uma hipótese de utilidade 

pública, nos termos do seu art. 2º, I, “d”. Os requisitos para implantação de área verde de 

domínio público em área urbana encontravam-se disciplinados no art. 8º da Resolução 

CONAMA nº 369/2006.  

De acordo com a Resolução CONAMA nº 369/2006, considera-se área verde de 

domínio público o espaço de domínio público que desempenhe função ecológica, paisagística 

e recreativa, propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional e ambiental da cidade, 

sendo dotado de vegetação e espaços livres de impermeabilização. Cumpre observar que o 

conceito de área verde de domínio público, previsto no art. 8º, §1º da Resolução CONAMA nº 

369/2006, em muito se relaciona ao conceito de área verde urbana constante do art. 3º, XX do 

novo CFlo, ora transcrito: 
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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 referida resolução CONAMA prevê que o projeto de implantação de área verde 

pública em área urbana poderá incluir a implantação de equipamentos públicos, tais como: 

trilhas ecoturísticas; ciclovias; pequenos parques de lazer, excluídos parques temáticos ou 

similares; acesso e travessia aos corpos de água; mirantes; equipamentos de segurança, lazer, 

cultura e esporte; bancos, sanitários, chuveiros e bebedouros públicos; e rampas de 

lançamento de barcos e pequenos ancoradouros. Esses equipamentos acessórios, previstos no 

art. 8º da Resolução CONAMA 369/2006, na prática, coincidem com a implantação de 

infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar 

livre em áreas urbanas consolidadas, prevista na alínea “c” do inciso IX do novo CFlo.  

Há diferenças, contudo, em relação às modalidades de APPs em que se pode autorizar 

esse tipo de intervenção. Para a Resolução CONAMA nº 369/2006, a implantação de área 

verde de domínio público, mesmo sendo considerada hipótese de utilidade pública, somente 

pode ocorrer nas seguintes APPs: no entorno de cursos d'água, lagos e lagoas naturais e 

reservatórios artificias; no topo de morros e montanhas; nas linhas de cumeada, em área 

delimitada a partir da curva de nível correspondente a dois terços da altura, em relação à base, 

do pico mais baixo da cumeada; e nas restingas, em faixa mínima de trezentos metros, 

medidos a partir da linha de preamar máxima. 

Já o novo CFlo, embora classifique a implantação de infraestrutura pública destinada a 

esportes, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas como 

hipótese de interesse social, autoriza esse tipo de intervenção em todas as modalidades de 

APPs, salvo a supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas. Para 

um melhor entendimento sobre o tema em questão, segue a Tabela 10 com comparativo entre 

as duas normas: 

Tabela 10 - Comparativo entre Resolução CONAMA nº 369/2006 e Lei nº 12.651/2012. 

Resolução CONAMA nº 369/2006 Novo CFlo 

Implantação de área verde de domínio publico em área urbana e 
respectivos equipamentos públicos 

Implantação de infraestrutura pública 
destinada a esportes, lazer e 
atividades educacionais e culturais ao 
ar livre em áreas urbanas 

Art. 2º, I, “d” e art. 8º Art. 3º, IX, “c”, XX e art. 8º;  
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Hipótese do tipo “utilidade pública” Hipótese do tipo “interesse social” 

Permitida apenas nas seguintes APPs: no entorno de cursos d'água, 
lagos e lagoas naturais e reservatórios artificias; no topo de morros e 
montanhas; nas linhas de cumeada, em área delimitada a partir da curva 
de nível correspondente a dois terços da altura, em relação à base, do 
pico mais baixo da cumeada; e nas restingas, em faixa mínima de 
trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar máxima. 

Permitida em todas as modalidades de 
APPs, salvo a supressão de vegetação 
nativa protetora de nascentes, dunas e 
restingas.  

 

No geral, em relação à disciplina constante na Resolução CONAMA nº 369/2006, o 

novo CFlo, ao permitir a intervenção em quase todas as modalidades de APP, conferiu maior 

flexibilidade e abrangência à implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer 

e atividades educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas. Outra diferença é que a 

Resolução CONAMA trata apenas da implantação de área verde urbana de domínio público, 

ao passo que o novo CFlo disciplina intervenções em áreas verdes urbanas públicas e 

privadas.  

Além disso, a Resolução CONAMA nº 369/2006 exigia que os percentuais de 

impermeabilização e alteração para ajardinamento fossem limitados a, respectivamente, 5% e 

15% da área total da APP inserida na área verde de domínio público. Por fim, a referida 

resolução proibia esse tipo de intervenção nas APPs com vegetação nativa primária, ou 

secundária em estágio médio e avançado de regeneração. Tais restrições não foram mantidas 

pelo novo CFlo, razão pela qual pode se dizer que a revisão do Código Florestal terminou, 

novamente, flexibilizando o uso da APPs urbanas. Ademais, vale realçar que, diferentemente 

do que ocorria na norma anterior, pelo novo CFlo não será exigida a comprovação de 

inexistência de alternativa técnica e locacional.  

Concluídas as considerações sobre a alínea “c” do inciso IX do art. 3º do novo CFlo, 

que se passe a tecer maiores apontamentos sobre o disposto na alínea “d” do referido 

dispositivo. O novo CFlo classificou de interesse social a regularização fundiária de 

assentamentos humanos ocupados predominantemente por população de baixa renda em áreas 

urbanas consolidadas.  

É importante realçar que com relação à referida atividade, não houve uma total 

inovação, mas sim reformulações da hipótese já prevista na legislação anterior. Conforme será 

evidenciado, tais modificações, ao flexibilizarem requisitos, deixam as APPs urbanas ainda 

mais vulneráveis. Todavia, antes de tratar da regularização fundiária propriamente dita, 

impende apresentar alguns esclarecimentos sobre o conceito de área urbana consolidada. É 

que o conceito de área urbana consolidada tem sido objeto de diferentes normas, o que vem 
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causando certa confusão na sua aplicação.  

Para fins de tratamento diferenciado em relação às APPs, as primeiras normas a 

conceituar área urbana consolidada foram as Resoluções CONAMA 302 e 303, ambas de 

2002. A finalidade dessas normas foi estabelecer faixas de APPs diferenciadas para lagos, 

lagoas e reservatórios artificiais situados em área urbana consolidada. Posteriormente, a 

Resolução CONAMA nº 369/2006, ao tratar da regularização fundiária sustentável de área 

urbana, em seu art. 9º, estabeleceu critérios complementares com relação à área urbana 

consolidada.  

Já o novo CFlo, ao tratar do conceito de área urbana consolidada, reportou-se, no seu 

art. 3º, XXVI, ao disposto no art. 47, II da Lei nº 11.977/2009, norma que dispõe sobre o 

Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, a regularização fundiária de assentamentos 

localizados em áreas urbanas e dá outras providências. Aliás, se observará adiante que em 

vários pontos o novo CFlo remete às disposições da Lei nº 11.977/2009, notadamente no que 

diz respeito à regularização fundiária de assentamentos urbanos e a respectiva consolidação 

ocupações em APPs urbanas. Dando continuidade à compreensão do conceito de áreas urbana 

consolidada, segue a Tabela 11 com comparativo das normas em comento: 

Tabela 11 - Comparativo entre os conceitos de "área urbana consolidada" 

Área Urbana Consolidada - legislação pertinente às APPs  

Novo CFlo Resolução CONAMA nº 369/2006 
Resoluções CONAMA nº 

302/2002 e 303/2002 

Para fins de regularização fundiária 
de interesse social 

Para fins de regularização fundiária 
sustentável de área urbana 

Para fins de definição de faixas de 
APPs em lagos, lagoas e 
reservatórios artificiais 

Art. 3º, XXVI c/c art. 47, II da Lei 
Federal nº 11.977/2009 

Art. 9º, III  
Art. 2º, V (302/2002) 
Art. 2º, XIII (303/2002) 

Área Urbana Consolidada:  
► parcela do território, contínua ou 
não, incluída no perímetro urbano 
pelo Plano Diretor ou por lei 
municipal específica; 
► densidade demográfica superior 
a 50 (cinquenta) habitantes por 
hectare; 
► malha viária implantada; e 
► no mínimo, 02 (dois) dos 
seguintes equipamentos de 
infraestrutura urbana implantados: 
- drenagem de águas pluviais 
urbanas; 
- esgotamento sanitário; 
- abastecimento de água potável; 
- distribuição de energia elétrica; ou 
- limpeza urbana, coleta e manejo de 

Área Urbana Consolidada: 
► localizadas em área urbana 
declarada como Zona Especial de 
Interesse Social-ZEIS no Plano 
Diretor ou outra legislação 
municipal; 
► densidade demográfica superior 
a cinqüenta habitantes por hectare; 
► no mínimo três dos seguintes 
itens de infra-estrutura urbana 
implantada: 
- malha viária; 
- captação de águas pluviais,  
- esgotamento sanitário; 
- coleta de resíduos sólidos;  
- rede de abastecimento de água; ou  
- rede de distribuição de energia; 

Área Urbana Consolidada: 
► definição legal pelo Poder 
Público; 
► densidade demográfica superior 
a cinco mil habitantes por km²; e 
► existência de, no mínimo, 04 
(quatro) dos seguintes 
equipamentos de infra-estrutura 
urbana: 
- malha viária com canalização de 
águas pluviais; 
- rede de abastecimento de água; 
- rede de esgoto; 
- distribuição de energia elétrica e 
iluminação pública; 
- recolhimento de resíduos sólidos 
urbanos; ou 
- tratamento de resíduos sólidos 
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resíduos sólidos. urbanos.  

 

Apresentadas as normas pertinentes, faz-se necessário esclarecer alguns aspectos 

jurídicos sobre a validade de parte delas. Reza a Lei de Introdução às normas do Direito 

Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1962), em seu art. 2º, §1º, que “lei posterior revoga a anterior 

quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule 

inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”. A definição de área urbana consolidada 

prevista na Resolução CONAMA nº 303/2002 perdeu sua finalidade na medida em que o 

Novo Código Florestal definiu, nos art. 4º, as seguintes faixas de APPs para lagos e lagoas: 

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de: 
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) 
hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros; 
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 

 
 

No que se refere às faixas de APPs no entorno de reservatórios artificiais, a definição 

de área urbana consolidada prevista na Resolução CONAMA nº 302/2002 também teve sua 

função esvaziada em razão do disposto no art. 4º, III do novo CFlo, adiante transcrito: 

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de 
barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença 
ambiental do empreendimento; 

 

Mesmo raciocínio se aplica ao constante na Resolução CONAMA nº 369/2006, no que 

tange aos requisitos urbanísticos para que seja autorizada intervenções em APPs para fins de 

regularização fundiária, haja vista o novo CFlo prescrever que a regularização fundiária de 

assentamentos humanos ocupados predominantemente por população de baixa renda em áreas 

urbanas consolidadas deve observar as condições previstas na Lei nº 11.977/2009. Destarte, 

por ser norma posterior e tratar inteiramente da mesma matéria, o disposto no Novo Código 

Florestal tornou sem efeito a Resolução CONAMA nº 369/2006 no que se refere aos critérios 

para intervenção ou supressão de vegetação em APP para a regularização fundiária sustentável 

de área urbana, bem como no que pertine ao respectivo conceito de área urbana consolidada. 

Em síntese, com o advento do novo CFlo, aplica-se o conceito de área urbana consolidada 

previsto na Lei nº 11.977/2009, e não o constante na Resolução CONAMA nº 369/2006. 

No mais, cumpre não confundir o conceito de área urbana consolidada para fins de 

intervenção em APPs com o conceito de zona urbana previsto no art. 32 do Código Tribunal 

Nacional-CTN (Lei nº 5.172/1966). Nos termos do CTN, para ser considerada zona urbana, 

além de definida em lei municipal, a área deve possuir, no mínimo 02(dois) dos seguintes 
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requisitos, construídos ou mantidos pelo Poder Público: meio-fio ou calçamento, com 

canalização de águas pluviais; abastecimento de água; sistema de esgotos sanitários; rede de 

iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; ou escola primária 

ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.  

Vale lembrar que tais requisitos apenas repercutem na incidência do Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU. Ou seja, caso a área não atenda tais requisitos, 

no lugar do IPTU, incidirá o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-ITR. Essa 

classificação de zona urbana prevista no CTN não se confunde com o conceito de área urbana 

consolidada para fins de intervenção em APPs. Desta feita, o mero enquadramento de um 

espaço nos requisitos previstos no art. 32 do CTN, por si só, não repercute em qualquer 

alteração do regime jurídico das APPs.    

Mesma interpretação deve ser dada no caso de um espaço possuir a infra-estrutura 

básica dos parcelamentos urbanos, prevista no art. 2º, §§ 5º e 6º da Lei nº 6.766/1979. 

Explicando: possuir a infra-estrutura básica dos parcelamentos, prevista na Lei nº 6.766/1979, 

por si só, não implica em tratamento diferenciado em relação às APPs. De qualquer forma, na 

prática, geralmente os espaços que possuem a infra-estrutura básica dos parcelamentos 

urbanos também se enquadram nos requisitos área urbana consolidada previstos na legislação 

pertinente às APPs. Esclarecido qual conceito de área urbana consolidada repercute no regime 

jurídico das APPs, que se passe agora a tratar das reformulações do novo CFlo em relação à 

regularização fundiária de interesse social de assentamentos inseridos em área urbana 

consolidada.  

Conforme citado, a Resolução CONAMA nº 369/2006, em seu art. 9º, disciplinava a 

regularização fundiária sustentável de área urbana. Além da complementação no conceito de 

área urbana consolidada, o referido art. 9º apresentou uma série de requisitos adicionais para 

que fosse autorizada a intervenção ou supressão de vegetação em APP para a regularização 

fundiária sustentável de área urbana, tais como: limitação do procedimento a algumas 

modalidades de APPs; exigência de Plano de Regularização Fundiária; aplicação apenas em 

ocupações consolidadas até 10 de julho de 2001; entre outras exigências. 

O novo CFlo, ao tratar do tema, remeteu grande parte dos critérios e procedimentos ao 

disposto na Lei nº 11.977/2009. Em linhas gerais, pode se dizer que houve uma flexibilização 

na possibilidade de intervenção em APPs para regularização fundiária por interesse social em 

áreas urbanas consolidadas. Tanto o novo CFlo, quanto a Lei nº 11.977/2009, estabelecem 

várias condições mais permissivas que as anteriormente previstas pela Resolução CONAMA 
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nº 369/2006. Segue a Tabela 12 com comparativo com os principais pontos comuns e 

divergente entre as citadas normas:   

Tabela 12 - Comparativo entre "regularização fundiária em APPs em áreas urbanas" 

Regularização Fundiária de interesse social em APPs situadas em áreas urbanas   

RESOLUÇÃO CONAMA nº 369/2006 Novo CFlo 

Art. 2º, II, “c”; art. 9º 

Art. 3º, IX, “c”; art. 8º, §2º; Art. 64 da Lei nº 
12.651/2012 
Art. 47, II e VII; Art. 51 à 54 da Lei Federal nº 
11.977/2009   

Regularização fundiária sustentável de área urbana 
Regularização fundiária de interesse social em área 
urbana consolidada 

Hipótese do tipo “interesse social” Hipótese do tipo “interesse social” 

Requisitos 
- Ocupações de baixa renda predominantemente 
residenciais.  
- Ocupações localizadas em área urbana declarada 
como Zona Especial de Interesse Social-ZEIS no Plano 
Diretor ou outra legislação municipal.  
- Área urbana consolidada nos termos da Resolução 
CONAMA 369/2006. 
- Ocupações consolidadas até 10 de julho de 2001. 
- Apresentação pelo Poder Público Municipal de Plano 
de Regularização Fundiária Sustentável. 
- Garantir instrumentos de gestão democrática e demais 
instrumentos para o controle e monitoramento 
ambiental. 
- Assegurar a não ocupação de APP remanescentes. 
- Apenas nas seguintes APPs: 
a) nas margens de cursos de água, e entorno de lagos, 
lagoas e reservatórios artificiais, devendo ser respeitada 
faixas mínimas de 15 m para cursos de água de até 50 
m de largura e faixas mínimas de 50 m para os demais;  
b) em topo de morro e montanhas, desde que 
respeitadas as áreas de recarga de aquíferos, 
devidamente identificadas como tal por ato do Poder 
Público;  
c) em restingas, conforme alínea “a” do IX, do art. 3o 
da Resolução CONAMA no 303, de 2002, respeitada 
uma faixa de 150 m a partir da linha de preamar 
máxima. 

Requisitos 
- Assentamentos irregulares ocupados, 
predominantemente, por população de baixa renda, 
nos casos: 
a) em que a área esteja ocupada, de forma mansa e 
pacífica, há, pelo menos, 5 (cinco) anos; 
b) de imóveis situados em ZEIS; ou 
c) de áreas da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios declaradas de interesse para 
implantação de projetos de regularização fundiária de 
interesse social; 
- Área Urbana Consolidada nos termos da Lei nº 
11.977/2009 
- Ocupações em APPs consolidadas até 31 de 
dezembro de 2007. 
- Apresentação de Projeto de Regularização Fundiária 
e respectivo estudo técnico de condições ambientais  
- Pode ocorrer em praticamente todas as hipóteses de 
APP, inclusive*: as restingas, como fixadoras de 
dunas ou estabilizadoras de mangues; e manguezais, 
em toda a sua extensão.  
 
*Em ambos os casos, somente em locais onde a 
função ecológica do manguezal esteja comprometida. 
Obs.: A supressão de vegetação nativa protetora de 
nascentes, dunas e restingas somente poderá ser 
autorizada em caso de utilidade pública. 

 

De acordo com o art. 54, §1º da Lei nº 11.977/2009, o município poderá admitir a 

regularização fundiária de interesse social em APPs, ocupadas até 31 de dezembro de 2007 e 

inseridas em área urbana consolidada. Ora, pela Resolução CONAMA nº 369/2006, a 

regularização fundiária em APPs somente era permitida para ocupações consolidadas até 

10/07/2001.  

No que se refere à data limite das ocupações urbanas consolidadas, cumpre não 

confundi-la com a data de 22 de julho de 2008. A referida data serve de suporte para definição 
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de “área rural consolidada”, nos termos do art. 3º, IV e arts. 61-A à 68 do Novo Código 

Florestal. O novo CFlo considera “área rural consolidada” a área de imóvel rural com 

ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou 

atividades agrossilvipastoris. Para a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de 

ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22/07/2008, o Novo Código 

Florestal estabeleceu metragens e percentuais diferenciados para APP e Reserva Legal, 

respectivamente.  

Portanto, para fins de regularização fundiária de interesse social em Áreas de 

Preservação Permanente urbanas, a data de ocupação é de até 31 de dezembro de 2007. Para 

adoção de regime jurídico diferenciado quanto à APP e à Reserva Legal em áreas rurais, as 

ocupações devem ser preexistentes à data de 22 de julho de 2008. 

Marcos temporais a parte, não se pode deixar de apontar que a maior diferença entre 

os dois regimes jurídicos reside nas modalidades de APPs em que é possível ocorrer a 

regularização fundiária. Na sistemática da Resolução CONAMA nº 369/2006, a intervenção 

se limitava às APPs situadas no entorno de mananciais, em topos de morros e montanhas e 

nas restingas medidas a partir da linha de preamar máxima. Já o novo CFlo permite a referida 

intervenção em praticamente todas as modalidades de APPs. 

O §1º do art. 8º do novo CFlo determina que a supressão de vegetação nativa protetora 

de nascentes, dunas e restingas somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública. 

Contudo, a restrição do §1º do art. 8º não protege as restingas, como fixadoras de dunas ou 

estabilizadoras de mangues e os manguezais, em toda sua extensão, no caso da regularização 

fundiária por interesse social, mesmo sendo uma hipótese de interesse social. É que o §2º do 

mesmo art. 8º autoriza, nessas APPs, a 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, desde que a função ecológica do 

manguezal esteja comprometida.   

Em suma, é gritante o alargamento que o novo CFlo conferiu à possibilidade de 

intervenção ou a supressão de vegetação em APP para fins de regularização fundiária de 

interesse social em áreas urbanas consolidadas. Evidenciando o quão grave foi esta inovação 

do novo CFlo, traz-se à baila a opinião de Amado (2013, p. 228): 

Outro absurdo praticado pelo novo CFlo é permitir, mesmo que excepcionalmente, o 
licenciamento ambiental para a supressão vegetal em manguezais para a execução de 
obras habitacionais e urbanização. 
De acordo com o artigo 8º, §2º, que lamentavelmente não foi vetado, a intervenção 
ou a supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente situada nas 
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restingas estabilizadoras de mangue ou nos próprios 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. 
Assim, em vez de determinar a recuperação do manguezal comprometido, o Código 
Florestal dos ruralistas permite a sua deterioração total para a construção de 
residências em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda. 

 

Ao lado das inovações das hipóteses de utilidade pública comentadas linhas atrás, a 

regularização fundiária de interesse social em áreas urbanas consolidadas certamente irá 

provocar os maiores impactos do novo CFlo sobre APPs urbanas. Pelo que se pode 

depreender, a lógica do novo CFlo, com relação às áreas urbanas consolidadas, não é 

promover a recuperação, mas sim consolidar a degradação das APPs ocorrida em razão da 

omissão do Poder Público, desconsiderando, assim, o princípio do não retrocesso ambiental. 

Ou seja, o novo CFlo reconhece a ineficiência do Poder Público no controle do ordenamento 

urbano e, no lugar de estabelecer mecanismos que promovam a recuperação das APPs, 

apresenta o que se pode chamar de “arranjos” jurídicos para consumar a degradação.  

Alguns autores evidenciam que essa flexibilização da proteção ambiental, 

especialmente em áreas urbanas, costuma ocorrer na regularização fundiária de ocupações de 

baixa renda. Nesse sentido, tem-se a manifestação de Bezerra e Chaer (2012, p. 28 e 29): 

As ocupações ilegais de população de baixa renda em áreas de fragilidade ambiental 
fazem contrapor dois valores e direitos constitucionalmente garantidos: o direito de 
permanecer na área ocupada para moradia e o direito de todos ao meio ambiente 
saudável. 
[...] 
Regularizar impõe a necessidade de flexibilização dos parâmetros urbanísticos e 
ambientais para viabilizar a permanência do assentamento, o que pode expor a 
qualidade do meio natural a impactos irreversíveis.   

 

De fato, regularizar o que está consolidado implica flexibilizar restrições. Todavia, um 

dos pecados do novo CFlo foi ampliar, consideravelmente, a quantidade de APPs sujeitas a 

esse tipo de intervenção, deixando vulnerável áreas de significativa relevância ecológica, tais 

como os manguezais. E mais: ao dispensar a comprovação da inexistência de alternativa 

técnica e locacional, deixa de efetivar o sopesamento dos interesses econômicos, sociais e 

ambientais. Ou seja, sai de cena um instrumento que atestava, na análise do caso concreto, se 

autorizar a intervenção na APP teria sido a escolha mais adequada. 

As demais diferenças entre os procedimentos previstos na Resolução CONAMA nº 

369/2006 e os estabelecidos pelo novo CFlo, em conjunto com a Lei nº 11.977/2009, cingem-

se a questões meramente procedimentais. No procedimento para autorizar a intervenção em 

APP para fins de regularização fundiária, enquanto a Resolução CONAMA nº 369/2006 exige 
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o Plano de Regularização Fundiária, o novo CFlo exige o Projeto de Regularização Fundiária 

e o respectivo estudo técnico das condições ambientais. O dito estudo técnico das condições 

ambientais, além de compatível com o projeto de regularização fundiária, deverá ser 

elaborado por profissional legalmente habilitado. Na prática, a mudança é apenas na 

nomenclatura dos instrumentos, já que as informações previstas no Plano de Regularização 

Fundiária foram todas contempladas no Projeto de Regularização Fundiária e respectivo 

estudo técnico das condições ambientais.  

A comprovação da melhoria da habitabilidade dos moradores propiciada pela 

regularização proposta e a garantia de acesso público às praias e aos corpos d'água, por 

exemplo, são requisitos previstos em ambos instrumentos em comento. Para fins de 

ilustração, segue a Tabela 13 com comparativo entre os requisitos dos instrumentos: 

 

Tabela 13 - Comparativo entre instrumentos de regularização fundiária 

Instrumentos de Regularização Fundiária em Áreas Urbanas   

RESOLUÇÃO CONAMA nº 369/2006 Novo CFlo 

Requisitos do Plano de Regularização Fundiária: 
a) levantamento da sub-bacia em que estiver inserida a 
APP, identificando passivos e fragilidades ambientais, 
restrições e potencialidades, unidades de conservação, 
áreas de proteção de mananciais, sejam águas 
superficiais ou subterrâneas; 
b) caracterização físico-ambiental, social, cultural, 
econômica e avaliação dos recursos e riscos ambientais, 
bem como da ocupação consolidada existente na área; 
c) especificação dos sistemas de infra-estrutura urbana, 
saneamento básico, coleta e destinação de resíduos 
sólidos, outros serviços e equipamentos públicos, áreas 
verdes com espaços livres e vegetados com espécies 
nativas, que favoreçam a infiltração de água de chuva e 
contribuam para a recarga dos aquíferos; 
d) indicação das faixas ou áreas que, em função dos 
condicionantes físicos ambientais, devam resguardar as 
características típicas da APP, respeitadas as faixas 
mínimas definidas nas alíneas “a” e “c” do inciso IV 
deste artigo; 
e) identificação das áreas consideradas de risco de 
inundações e de movimentos de massa rochosa, tais 
como, deslizamento, queda e rolamento de blocos, 
corrida de lama e outras definidas como de risco; 
f) medidas necessárias para a preservação, a 
conservação e a recuperação da APP não passível de 
regularização nos termos desta Resolução; 
g) comprovação da melhoria das condições de 
sustentabilidade urbano-ambiental e de habitabilidade 
dos moradores; 
h) garantia de acesso livre e gratuito pela população as 
praias e aos corpos de água; e 
i) realização de audiência pública. 

Requisitos do Projeto de Regularização Fundiária: 
I – as áreas ou lotes a serem regularizados e, se 
houver necessidade, as edificações que serão 
relocadas; 
II – as vias de circulação existentes ou projetadas e, se 
possível, as outras áreas destinadas a uso público; 
III – as medidas necessárias para a promoção da 
sustentabilidade urbanística, social e ambiental da 
área ocupada, incluindo as compensações urbanísticas 
e ambientais previstas em lei; 
IV - as condições para promover a segurança da 
população em situações de risco, considerado o 
disposto no parágrafo único do art. 3º da Lei nº 6.766, 
de 19 de dezembro de 1979; e 
V – as medidas previstas para adequação da 
infraestrutura básica.  
Requisitos do estudo técnico: 
I - caracterização da situação ambiental da área a ser 
regularizada; 
II - especificação dos sistemas de saneamento básico; 
III - proposição de intervenções para a prevenção e 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, a não ocupação 
das áreas de risco 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. 
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Como se pode observar, a regularização de fundiária, para que seja autorizada, deve 

atender a uma lista de condições técnicas. Tais requisitos técnicos, previstos na Resolução 

CONAMA nº 369/2006, foram, em sua maioria, repetidos no novo CFlo e na Lei nº 

11.977/2009.  

Demais disso, pela Resolução CONAMA nº 369/2006, cabe ao Poder Público 

Municipal apresentar o Plano de Regularização Fundiária Sustentável. Ou seja, competia 

somente ao município promover a regularização fundiária. No que se refere à Lei Federal nº 

11.977/2009, esta permite que a regularização fundiária seja promovida por: União; estados; 

Distrito Federal; municípios; os beneficiários, individual ou coletivamente; cooperativas 

habitacionais; associações de moradores; fundações; organizações sociais; organizações da 

sociedade civil de interesse público ou outras associações civis que tenham por finalidade 

atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou regularização fundiária.  

Com relação ao ente autorizador da intervenção em APP nessa hipótese, em ambos os 

regimes jurídicos, se o município tiver conselho de meio ambiente e órgão ambiental 

capacitado, caberá a este autorizar a regularização fundiária e as respectivas intervenções em 

APP. A diferença é que, nos termos do art. 4º, §2º da Resolução CONAMA nº 369/2006, a 

autorização pelo órgão ambiental municipal dependia, ainda, de anuência prévia do órgão 

ambiental estadual competente, fundamentada em parecer técnico, o que não ocorre no 

procedimento previsto na Lei Federal nº 11.977/2009.  

De acordo com a referida lei federal, a aprovação municipal corresponde ao 

licenciamento urbanístico do projeto de regularização fundiária de interesse social, bem como 

ao licenciamento ambiental, se o município tiver conselho de meio ambiente e órgão 

ambiental capacitado. Ou seja, o município, ao aprovar o Projeto de Regularização Fundiária 

e o eventual estudo técnico das condições ambientais (no caso de ocupações em APPs), 

realiza, em um mesmo procedimento, o licenciamento urbanístico e ambiental no âmbito 

municipal. Contudo, se o município não possuir conselho de meio ambiente e/ou órgão 

ambiental capacitado, a regularização fundiária de interesse social em APP será autorizada 

pelo órgão ambiental estadual ou federal, mantida a exigência de licenciamento urbanístico 

pelo município.  

Cumpre destacar que, além da regularização fundiária de interesse social, o Novo 

Código Florestal também faz referência à regularização fundiária de interesse específico, a 

qual também é disciplinada pela Lei nº 11.977/2009. Entende-se por regularização fundiária 

por interesse específico aquela que não seja caracterizada como regularização fundiária de 
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interesse social. Reza o art. 65 do novo CFlo que na regularização fundiária de interesse 

específico dos assentamentos inseridos em área urbana consolidada e que ocupam APPs 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 11.977/2009. Tal como na 

regularização de interesse social, a regularização de interesse especifico demanda a 

apresentação e aprovação de um projeto de regularização fundiária. Todavia, existem 

diferenças entre as referidas modalidades de regularização fundiária.  

Conforme visto anteriormente, a Lei nº 11.977/2009 admite a regularização fundiária 

de interesse social em APPs, ocupadas até 31 de dezembro de 2007 e inseridas em área urbana 

consolidada. No que tange à regularização fundiária por interesse específico, reza a Lei 

Federal nº 11.977/2009 que o projeto de regularização fundiária deverá observar as restrições 

à ocupação de APPs e demais disposições previstas na legislação ambiental. Contudo, embora 

a Lei Federal nº 11.977/2009 não possibilite a consolidação de ocupações em APPs na 

regularização de fundiária de interesse específico, o novo Código Florestal, em seu art. 65, 

§2º, estabelece que para fins da regularização fundiária de interesse específico, 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. A faixa mínima de APP prevista para cursos d'água é de 30 

(trinta) metros. Tem-se, pois, mais uma inovação do novo CFlo flexibilizando a proteção da 

APPs urbanas. 

Por fim, diferentemente da regularização fundiária de interesse social, cujo projeto 

urbanístico é aprovado pelo município (art. 53 da Lei nº 11.977/2009), na regularização 

fundiária de interesse específico o respectivo projeto é aprovado pela autoridade licenciadora 

(art. 61 da Lei nº 11.977/2009). Na prática, se o município tiver conselho de meio ambiente e 

órgão ambiental capacitado, não haverá diferença entre as modalidades de regularização 

fundiária, na medida em que o ente municipal será competente para a análise e aprovação do 

projeto, bem como a emissão das respectivas licenças urbanística e ambiental.  

Todavia, caso o município não possua conselho de meio ambiente e/ou órgão 

ambiental capacitado, caberá ao ente municipal apenas a aprovação urbanística do projeto de 

regularização fundiária de interesse social, concedendo, pois, somente a licença urbanística. 

Nesse caso, a licença ambiental para regularização fundiária de interesse social será emitida 

pela autoridade licenciadora competente estadual ou federal, conforme o caso. Ainda nesse 

contexto, na regularização fundiária de interesse específico ficará a cargo da autoridade 

licenciadora (estadual ou federal) a análise e aprovação do projeto de regularização, bem 
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como a emissão das respectivas licenças urbanística e ambiental. 

Enfim, ante todo o exposto, verifica-se que as reformas promovidas pelo novo CFlo na 

regularização fundiária em áreas urbanas consolidadas, seja por interesse social, seja por 

interesse específico, fragilizam as APPs na medida em que, ao não buscar a retirada de 

edificações e a recuperação ambiental, consolidam degradações. Além disso, no caso da 

regularização fundiária de interesse social, o novo CFlo permite a intervenção em 

modalidades de APPs que a legislação anterior não permitia, como, por exemplo, os 

manguezais.   

Em resumo, dentre as principais inovações do novo CFlo nos casos de utilidade 

pública com reflexos diretos nas APPs urbanas, ganham destaque as seguintes: (1) obras de 

infraestrutura destinadas ao sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de 

solo urbano aprovados pelos municípios e (2) instalações necessárias à realização de 

competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais.  

No que se refere às modificações do novo CFlo nas hipóteses de interesse social, 

geram maior impacto nas APPs urbanas as seguintes: (1) a implantação de infraestrutura 

pública destinada a esportes, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar livre em áreas 

urbanas consolidadas e (2) a regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados 

predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas. 

Constata-se, assim, que as medidas implementadas na alteração legislativa com a 

elaboração do novo Código Florestal, no que diz respeito aos casos de utilização de APPs em 

situações de utilidade pública e de interesse social, tiveram nítido caráter de abrandamento da 

preservação ambiental e satisfação maior de interesses econômicos e sociais. Como 

consequência, tais inovações fragilizam, de forma relevante, a proteção das APPs situadas em 

zonas urbanas. 

Portanto, edição da Lei 12.651/2012 deixa ainda mais vulnerável a área em estudo, na 

medida em que ampliou e flexibilizou as possibilidades de intervenção nas áreas de 

preservação permanente ali existentes, a exemplo das margens do rio, da vegetação de 

mangue e dos campos de dunas. Assim, é urgente que se implemente um regime jurídico na 

área capaz de resguardar as APPs, as quais ficaram ainda mais desprotegidas com a edição do 

novo CFlo. Todavia, o disposto na referida lei deve ser obedecido, de modo que para 

implementar uma solução viável na gestão da área em estudo, as questões jurídicas relativas 

às áreas de preservação permanente-APPs devem ser devidamente analisadas. 
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4.2. Terrenos de marinha  

Além das áreas de preservação permanente, outros institutos jurídicos, existentes na 

área em estudo e reguladores do uso e ocupação do solo, precisam ser devidamente 

conceituados e esclarecidos, tais como os “terrenos de marinha”. 

A área em estudo situa-se, conforme apontado anteriormente, em planície fluvio-

marinha. Ou seja, o trecho do rio Cocó situado na área em estudo sofre influência de maré. 

Conforme será evidenciado nesse tópico, há terrenos de marinha nos rios que sofrem 

influência da maré, razão pela qual faz-se necessário tecer alguns comentários sobre o 

referido instituto jurídico. 

A origem dos terrenos de marinha não é de ordem ambiental, mas sim relacionada à 

defesa do território. A intenção era deixar desimpedida a faixa de terra próxima da costa, para 

nela realizar, por exemplo, movimentações militares. Por essa razão, em princípio, é que os 

terrenos de marinha são bens públicos e pertencentes à União (art. 20, VII da CF/88), na 

medida em que lhe compete promover a defesa nacional (art. 21, III da CF/88). 

O terreno de marinha constitui-se numa faixa de 33(trinta e três) metros, a contar da 

linha do preamar-médio de 1831, para a parte da terra, conforme se depreende do artigo 2º do 

Decreto-Lei nº 9.760, de 05 de setembro de 1946, ipsi literis: 

Art. 2º São terrenos de marinha, em uma profundidade de 33 (trinta e três) metros, 
medidos horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha do preamar-
médio de 1831:  
a) os situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, até 
onde se faça sentir a influência das marés;  
b) os que contornam as ilhas situadas em zona onde se faça sentir a influência das 
marés.  
Parágrafo único. Para os efeitos dêste artigo a influência das marés é caracterizada 
pela oscilação periódica de 5 (cinco) centímetros pelo menos, do nível das águas, 
que ocorra em qualquer época do ano.  

 
Complementando o conceito em análise, nos termos do art. 3º do aludido Decreto-lei, 

são terrenos acrescidos de marinha aqueles que tiverem se formado, natural ou artificialmente, 

para o lado do mar ou dos rios e lagoas, em seguimento aos terrenos de marinha. Ou seja, a 

faixa de terra que venha a emergir em face do recuo do mar ou dos rios e lagoas. 

Nesse contexto, os terrenos de marinha só existem nas áreas que sofrem a influência 

das marés. A propósito, o parágrafo único do art. 2º do Decreto-Lei nº 9.760/1946 esclarece 

que a influência das marés é caracterizada pela oscilação periódica de pelo menos 5(cinco) 

centímetros do nível das águas, que ocorra em qualquer época do ano. Isso significa que áreas 

na margem de rios e lagoas também podem constituir terreno de marinha, desde que os 
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mesmos sofram a influência das marés. O atento leitor verificará que, um mesmo espaço 

situado próximo à margem de um rio, poderá ser considerado, ao mesmo tempo, terreno de 

marinha e área de preservação permanente.  

Convém, por oportuno, determinar o que é a linha da preamar-médio de 1831, já que o 

terreno de marinha tem sua delimitação baseada nela. A preamar-médio corresponde à posição 

média de preamares observadas durante uma ou várias lunações, de maneira a atender-se, não 

só à ação conjunta da lua e do sol, como também à ação das causas perturbadoras normais, e a 

reduzir ao mínimo a influência das causas acidentais ou anormais.  

Desta feita, a linha do preamar-médio significa a média da maré alta em determinado 

período. No caso, a linha do preamar-médio de 1831 é a média da maré alta apurada em 1831. 

Vale frisar que os terrenos de marinha partem da linha da preamar-média de 1831, não da 

linha do preamar-médio atual, do ano seguinte ou de qualquer outro período. Foi em razão 

dessa particularidade que surgiram os principais questionamentos sobre as delimitações dos 

terrenos de marinha.  

O Decreto-lei nº 9.760/1946 atribuiu ao Serviço de Patrimônio da União, hoje 

Secretaria do Patrimônio da União-SPU, a competência para determinar a posição das linhas 

do preamar médio do ano de 1831, bem como, a partir dessa linha, realizar a demarcação dos 

terrenos de marinha. Nos termos do art. 11 do citado decreto-lei, na realização da demarcação, 

a SPU convidará os interessados, por edital, para que no prazo de 60 (sessenta) dias ofereçam 

estudos, plantas, documentos e outros esclarecimentos concernentes aos terrenos 

compreendidos no trecho demarcando.  

O problema está em saber onde fica a linha do preamar-médio do ano de 1831. Nesse 

sentido, prevê o art. 10 da citada norma que “a determinação será feita à vista de documentos 

e plantas de autenticidade irrecusável, relativos àquele ano, ou, quando não obtidos, a época 

que do mesmo se aproxime”. Detalhando o exposto no art. 10, tem-se: a Instrução Normativa 

n° 02/2001 da SPU e a Ordem de Serviço GEADE-002/2001. Ocorre que em vários pontos do 

litoral brasileiro houve avanço do mar e não há documentos e plantas de autenticidade 

irrecusável, relativos àquele ano de 1831 ou da época que do mesmo se aproxime. Ou seja, 

não há como definir, de forma segura, onde fica a linha do preamar médio do ano de 1831, da 

qual se deve contar os 33 metros. Por esta razão a Instrução Normativa n° 02/2001 da SPU e a 

Ordem de Serviço GEADE-002/2001 são fortemente questionadas, já que, na ausência de 

documentos da época (próxima à 1831), baseiam-se na cota atual para definir a linha de 

premar. 
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No caso do rio Cocó, a situação é menos problemática, tendo em vista que a 

delimitação dos terrenos de marinha vai levar em conta a influência da maré em suas 

margens. Reza o parágrafo único do artigo 2º do Decreto-Lei nº 9.760/1946 que “a influência 

das marés é caracterizada pela oscilação periódica de 5 (cinco) centímetros pelo menos, do 

nível das águas, que ocorra em qualquer época do ano”. No trecho do rio Cocó em estudo 

(BR-116 à foz) há influência da maré e, portanto, terrenos de marinha. A própria existência de 

salinas no local comprova que ali há influência da maré. As Figura 30, Figura 31 e Figura 32, 

referentes a imagens de Fortaleza de 1958, 1968 e 1976, respectivamente, mostram que a 

linha delimitadora dos terrenos de marinha margeia áreas em que se localizavam as antigas 

salinas.  

A Figura 33 apresenta a faixa dos terrenos de marinha existentes na área em estudo. 

Para fins de contextualização da atual situação, utilizou-se como uma imagem de fundo de 

Fortaleza atual. O arquivo vetorial com a delimitação dos terrenos de marinha foi obtido junto 

à Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza.  
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Figura 30 - Fortaleza – 1958 e faixa de terrenos da marinha.  

Fonte: CPRM/SACS e SEUMA. Adaptado por Azevedo, 2014. 
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Figura 31 - Fortaleza – 1968 e faixa de terrenos da marinha.  

Fonte: CPRM/SACS e SEUMA. Adaptado por Azevedo, 2014. 
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Figura 32 - Fortaleza – 1976 e faixa de terrenos da marinha.  

Fonte: CPRM/FAB e SEUMA. Adaptado por Azevedo, 2014. 
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Figura 33 - Fortaleza – 2013 e terrenos de marinha.  

Fonte: SEUMA. Adaptado por Azevedo, 2014. 
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O art. 11 do Decreto Federal nº 24.643, de 10 de julho de 1934 (Decreta o Código de 

Águas), qualifica o terreno de marinha como bem dominical. Os terrenos de marinha, nessa 

qualidade, podem ser utilizados privativamente pela União, quer de modo direto, quer por 

meio da celebração de contratos com terceiros, como, por exemplo, o de enfiteuse ou 

aforamento, o de cessão, permissão de uso, entre outros. Em síntese, os terrenos de marinha 

não são, necessariamente, de livre acesso ao povo, já que eles são utilizados pela União, da 

maneira que convém a ela.  

O Decreto Federal nº 24.643/1934 traz outro conceito jurídico, no caso, os “terrenos 

reservados”, os quais não devem ser confundidos com terrenos de marinha. Reza o art. 14 do 

citado decreto que os terrenos reservados são os que, banhados pelas correntes navegáveis, 

fora do alcance das marés, vão até a distância de 15 metros para a parte de terra, contados 

desde o ponto médio das enchentes ordinárias. Ou seja, até o ponto em que o rio sofre 

influência da maré, tem-se os terrenos de marinha. Fora da influência das marés, incidem os 

“terrenos reservados”, desde que o rio seja navegável. O art. 31 do Código das Águas prevê 

que pertencem aos estados os “terrenos reservados” as margens das correntes e lagos 

navegáveis, si, por algum título, não forem do domínio federal, municipal ou particular. Já os 

terrenos de marinha, conforme art. 31 da citada norma, pertencem à União. 

Segundo o art. 15 do aludido decreto, o limite que separa o domínio marítimo do 

domínio fluvial, para o efeito de medição ou demarcação 33 ou 15 metros, conforme os 

terrenos estiverem dentro ou fora do alcance das marés, será indicado pela seção transversal 

do rio, cujo nível não oscile com a maré ou, praticamente, por qualquer fato geológico ou 

biológico que ateste a ação poderosa do mar. Ou seja, o referido artigo esclarece o critério 

definidor da seção transversal do rio a partir da qual cessa a influência da maré e, assim, 

deixa-se de contar os 33 metros dos terrenos de marinha e passa-se a contar os 15 metros dos 

“terrenos reservados”. 

Em suma, os 15 metros dos “terrenos reservados” pressupõem correntes navegáveis e 

fora do alcance das marés, ao passo que os 33 metros dos terrenos de marinha são definidos 

enquanto houver a influência da maré, independentemente se o rio é navegável ou não. No 

caso da área em estudo, o rio Cocó, além de não ser navegável, sofre influência da maré. 

Assim, na área em questão constam terrenos da marinha e não “terrenos reservados”. 

Outro ponto a destacar é que, juridicamente, terreno de marinha não se confunde com 

faixa de praia. Conforme a redação do art. 10, §3° da Lei Federal nº 7.661/1988(Institui o 
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Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro), “entende-se por praia a área coberta e descoberta 

periodicamente pelas águas, acrescida da faixa de material detrítico, tal como areias, 

cascalhos, seixos e pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação natural, ou, em sua 

ausência, onde comece um outro ecossistema”. 

Esclarecendo a diferença entre faixa de praia e terreno de marinha, segue a lição de 

Niebuhr (2004): 

Veja-se que a praia é de dimensão variável: há faixas de praias, por exemplo, de 1 
(um) metro, 10 (dez) metros ou de 60 (sessenta) metros, dependendo da largura da 
faixa de material detrítico. Nesse sentido, os 33 (trinta e três) metros a partir da linha 
da preamar-média de 1831, que constituem o terreno de marinha, podem ultrapassar 
a faixa da praia, bem como a faixa da praia pode ultrapassá-los, ou mesmo pode 
haver terreno de marinha em locais em que não haja praia. Ademais, a praia é bem 
de uso comum, ao contrário dos terrenos de marinha, que, como visto, são bens 
dominicais. Quer-se dizer que todos do povo têm acesso irrestrito às praias, podem 
utilizá-las livre e indistintamente, o que não ocorre com os terrenos de marinha. 

 

No que se refere à utilização dos terrenos de marinha e da faixa de praia, destaca-se a 

Lei Federal n° 9.636/1998 (Dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e 

alienação de bens imóveis de domínio da União e dá outras providências), regulamentada pelo 

Decreto Federal n° 3.725/2001. No caso da área em estudo, interessa mais aprofundar sobre o 

uso dos terrenos de marinha. É que os principais conflitos envolvendo a área não ocorrem na 

faixa de praia, mas sim nas proximidades dos terrenos de marinha decorrentes da influência 

da maré no rio Cocó, desde a BR-116 até a foz. 

Diferentemente da faixa de praia, bem de uso comum do povo, há diversas 

modalidades de utilização dos terrenos de marinha por terceiros. Obviamente o presente 

trabalho não tem a intenção de comentar, de forma detalhada, todas as modalidades de uso 

dos terrenos de marinha. Tal esforço demandaria um trabalho próprio. Assim, as linhas adiante 

apresentarão breves comentários sobre as principais formas de utilização dos terrenos de 

marinha por terceiros. 

Dispõe o § 2º do artigo 64 do Decreto-Lei nº 9.760/1946 que o aforamento se dará 

quando coexistirem a conveniência de radicar-se o indivíduo ao solo e de manter-se o vínculo 

da propriedade pública. O aforamento é espécie de contrato através do qual se transfere direito 

real sobre bem imóvel alheio. No caso dos terrenos de marinha, o terceiro detentor do 

aforamento (foreiro) possui o domínio útil, ao passo que a União fica com o domínio direto. A 

remição é o ato pelo qual o foreiro adquire o domínio pleno da coisa, ou seja, passa a ser 

efetivamente o proprietário da coisa em sua plenitude. Para proceder à remição, o foreiro deve 

pagar à União importância correspondente a 17% (dezessete por cento) do valor do domínio 
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pleno do terreno (artigo 123 do Decreto-Lei nº 9.760/46, com a redação dada pelo artigo 32 

da Lei nº 9.636/1998).  

Vale destacar que, de acordo com o §1º do art. 23 Lei nº 9.636/1998, a alienação 

ocorrerá quando não houver interesse público, econômico ou social em manter o imóvel no 

domínio da União, nem inconveniência quanto à preservação ambiental e à defesa nacional, 

no desaparecimento do vínculo de propriedade. Portanto, os terrenos de marinha situados na 

área em estudo, ante a inconveniência quanto à preservação ambiental, não podem ser objeto 

de alienação. 

Além do contrato de aforamento ou enfiteuse, a União passou a permitir que 

particulares utilizem terrenos de marinha, expedindo em favor deles certificados de ocupação. 

Tal ato constitui mera tolerância por parte da União, que consente na utilização, por terceiros, 

dos seus terrenos de marinha. Diferentemente do aforamento ou enfiteuse - em que há divisão 

entre o domínio útil (do foreiro) e o domínio direto (da União), conferindo série de 

prerrogativas ao foreiro ou enfiteuta -, na ocupação o domínio pleno permanece nas mãos da 

União. Aqui não há divisão do domínio, ou seja, o bem pertence integralmente à União, sem 

que assistam maiores direitos aos ocupantes.  

Vale pontuar que a inscrição da ocupação na Secretaria do Patrimônio da União - SPU 

e o pagamento da taxa não conferem ao ocupante direito de propriedade ou ao aforamento 

(artigo 131 do Decreto-Lei nº 9.760/46). Ademais, a União preserva o direito de, a qualquer 

tempo, imitir-se na posse dos imóveis então ocupados (artigo 132 do Decreto-Lei nº 

9.760/46).  

A Lei nº 9.636/1998 complementa as formas de uso dos terrenos de marinha já 

previstas no Decreto-Lei nº 9.760/1946. Segundo a referida lei, a inscrição de ocupação, a 

cargo da SPU, é ato administrativo precário, resolúvel a qualquer tempo, que pressupõe o 

efetivo aproveitamento do terreno pelo ocupante, nos termos do regulamento, outorgada pela 

administração depois de analisada a conveniência e oportunidade, e gera obrigação de 

pagamento anual da taxa de ocupação  

No que se refere às ocupações, o artigo 9º da citada lei veda a inscrição de ocupações 

que ocorreram ou que ocorram após 27 de abril de 2006 (Redação dada pela Lei nº 11.481, de 

2007) ou que estejam comprometendo áreas de uso comum, de segurança nacional, de 

preservação ambiental, das necessárias à proteção dos ecossistemas naturais, das reservas 

indígenas, das ocupadas por comunidades remanescentes de quilombos, das vias federais de 

comunicação, das reservadas para construção de hidrelétrica ou congêneres. Assim, em tese, 
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os terrenos de marinha situados nas margens do rio Cocó não poderiam ser objeto de inscrição 

de ocupação caso estejam concorrendo ou tenham concorrido para comprometer a integridade 

das áreas preservação ambiental ou necessárias à preservação dos ecossistemas naturais. 

Com relação ao aforamento, reza o art. 12 da Lei nº 9.636/1998 que os terrenos de 

marinha ocupados por terceiros poderão ser aforados, mediante leilão ou concorrência 

pública. A licitação será utilizada para o aforamento dos terrenos de domínio da União, 

situados em zonas sujeitas ao regime enfitêutico, que estiverem vagos ou ocupados há até um 

ano em 15 de fevereiro de 1997, bem assim daqueles cujos ocupantes não tenham exercido a 

preferência ou a opção de que tratam os arts. 13 e 17 da Lei nº 9.636/1998. 

De acordo com o art. 13 da referida lei, na concessão do aforamento será dada 

preferência a quem, comprovadamente, em 15 de fevereiro de 1997, já ocupava o imóvel há 

mais de um ano e esteja, até a data da formalização do contrato de alienação do domínio útil, 

regularmente inscrito como ocupante e em dia com suas obrigações junto à SPU. Tal direito 

de preferência redunda na prerrogativa em favor do ocupante de não se sujeitar à concorrência 

ou ao leilão para celebrar o aforamento.  

O art. 17 prescreve que os ocupantes inscritos até 5 de outubro de 1988, que não 

exercerem a preferência para o aforamento, não precisam desocupar os respectivos imóveis, 

desde que celebrem contrato de cessão onerosa de uso, por prazo indeterminado. Essa opção, 

que é dada aos ocupantes inscritos até 5 de outubro de 1988, data de promulgação da 

Constituição Federal, decorre do § 2º do artigo 49 dos Atos das Disposições Constitucionais 

Transitórias, cuja redação prescreve que “os direitos dos atuais ocupantes inscritos ficam 

assegurados pela aplicação de outra modalidade de contrato”.  

Ou seja, os ocupantes inscritos até a data da entrada em vigência da Constituição estão 

protegidos pelo aludido dispositivo, o que impede a União de forçá-los a celebrar o contrato 

de aforamento, já que os direitos deles estão assegurados, impondo a eles, pura e 

simplesmente, a aplicação de outra modalidade contratual, denominada de cessão de uso 

onerosa. Assim, tais ocupantes ou serão foreiros (aforamento) ou cessionários (cessão de uso 

onerosa).  

É importante destacar que tanto a ocupação, quando a cessão onerosa de uso são atos 

precários, na medida em que a União, para a satisfação do interesse público, goza do direito 

de, a qualquer tempo, imitir-se na posse dos terrenos de marinha e desalojar os ocupantes ou 

cessionários. Todavia, os ocupantes ou cessionários, em regra, efetuam edificações e 

benfeitorias nos terrenos de marinha. Logo, se a União opta por desalojar os ocupantes ou 
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cessionários, imitindo-se na posse dos terrenos de marinha, terá que apurar a situação das 

acessões e benfeitorias, sobretudo quanto ao respectivo direito de indenização dos ocupantes 

ou cessionários. 

De acordo com o art. 132, § 1º do Decreto-Lei nº 9.760/46, a União, ao imitir-se na 

posse, deve indenizar as benfeitorias existentes sobre os mesmos, desde que a ocupação seja 

reputada de boa-fé. No entanto, quem realizou benfeitorias após 13 de julho de 1977, em tese, 

não tem direito à indenização. É que o § 1º do art. 2º do Decreto-Lei nº 1.561/1977, prescreve 

que os ocupantes não têm direito à indenização pelas benfeitorias. Tal orientação foi mantida 

pela Lei nº 9.636/1998, cujo § 2º do artigo 17 prescreve que, se houver interesse do serviço 

público, é facultado à União, em qualquer tempo, revogar o contrato de cessão onerosa e 

reintegrar-se na posse do imóvel, após o decurso do prazo de noventa dias da notificação 

administrativa, não sendo reconhecidos ao cessionário quaisquer direitos sobre o terreno ou à 

indenização por benfeitorias realizadas.  

Entretanto, as normas supracitadas referem-se à benfeitoria, que não pode ser 

confundida com acessão. Uma residência, por exemplo, não é uma benfeitoria, mas sim 

acessão. Nessa situação, caso haja interesse público, ainda que o valor da acessão seja alto, a 

União imite-se na possa e o indeniza o ocupante sobre o respectivo valor da acessão.  

 Além de tratar do aforamento, da situação dos ocupantes e da cessão de uso onerosa, a 

Lei nº 9.636/1998 apresenta disposições acerca da permissão de uso e da alienação, a qual 

pode ser efetivada por meio da venda, da permuta e da doação. A permissão de uso é ato 

precário por meio do qual se autoriza a utilização de imóvel da União, entre os quais os 

terrenos de marinha e até a faixa de praia, para a realização de eventos de curta duração, de 

natureza recreativa, esportiva, cultural, religiosa ou educacional.  

Ademais, o art. 18 da Lei nº 9.636/1998 prevê que imóveis da União poderão ser 

cedidos, gratuitamente ou em condições especiais, a: estados, Distrito Federal, municípios e 

entidades sem fins lucrativos das áreas de educação, cultura, assistência social ou saúde; bem 

como a pessoas físicas ou jurídicas, em se tratando de interesse público ou social ou de 

aproveitamento econômico de interesse nacional.  

Já a alienação de bens públicos, possível em terrenos de marinha mas não na faixa de 

praia, só é permitida nas situações em que não há interesse público, econômico ou social em 

manter o imóvel no domínio da União, nem inconveniência quanto à preservação ambiental e 

à defesa nacional, no desaparecimento do vínculo de propriedade, segundo reza o § 1º do art. 

23 da Lei nº 9.636/1998.  
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Por fim, o art. Art. 22-A da Lei nº 9.636/1998, incluído pela Lei nº 11.481/2007, 

estabelece que a concessão de uso especial para fins de moradia aplica-se às áreas de 

propriedade da União, inclusive aos terrenos de marinha e acrescidos, e será conferida aos 

possuidores ou ocupantes que preencham os requisitos legais estabelecidos na Medida 

Provisória nº 2.220/2001. A citada medida provisória, por sua vez, elenca os seguintes 

requisitos: aquele que, até 30 de junho de 2001, possuiu como seu, por cinco anos, 

ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinquenta metros quadrados de imóvel 

público situado em área urbana, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, tem o direito 

à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde 

que não seja proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou 

rural.  

Como se pode observar, a legislação prevê uma grande variedade de formas de 

utilização dos terrenos de marinha por terceiros (aforamento, ocupação, cessão de uso, 

permissão, concessão de uso especial para fins de moradia, etc). E na análise de um caso 

concreto, ou seja, um terreno de marinha ocupado, além das peculiaridades do instrumento em 

si (aforamento, ocupação, cessão de uso, permissão, concessão de uso especial para fins de 

moradia, etc), deve ainda ser analisado a existência de acessões, bem como eventuais 

benfeitorias passíveis de indenização.  

Conforme a Figura 34, verifica-se que grande parte da poligonal do que se entende 

como “Parque do Cocó” (decretos estaduais nºs 20.253/1989, 21.312/1991 e 22.587/1993) 

incide em terrenos de marinha, muitos deles atualmente ocupados. Desta feita, a criação de 

uma unidade de conservação na área em estudo necessariamente demandará uma forte relação 

de parceria com a SPU, com vistas a verificar a situação de cada um dos imóveis ocupados e 

situados em terrenos de marinha. O ente criador da futura unidade de conservação, seja o 

estado do Ceará, seja o município de Fortaleza, não conseguirá criar o espaço protegido sem o 

apoio institucional da SPU. Em suma, para a implementar uma solução factível na gestão da 

área em estudo, as questões jurídicas relativas aos terrenos de marinha devem ser 

devidamente analisadas. 
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Figura 34 - Fortaleza – 2013 - "Parque do Cocó e terrenos de marinha.  

Fonte: SEMACE e SEUMA. Adaptada por Azevedo, 2014. 
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4.3. Zoneamento do Plano Diretor Participativo de Fortaleza de 2009 – PDP-FOR/2009 

 

O planejamento urbano de uma cidade constituiu-se como matéria de Direito 

Urbanístico ditada por normas gerais da União e que relaciona os instrumentos de Política 

Urbana, conforme os arts. 21, XX; 24, I; 30, I, II, VIII; 182 e 183 da Constituição Federa de 

1988 – CF/1988, com sua regulamentação conferida ao Estatuto da Cidade (Lei n° 

10.257/2001). Rezam o art. 182, §1º da CF/1988, bem como o art. 40 do Estatuto de Cidade 

que plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e expansão urbana. E o art. 39 do Estatuto de Cidade, em harmonia com o 

§2º do art. 182 da CF/1988, estabelece que a propriedade urbana cumpre sua função social 

quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

Nesse contexto, o planejamento urbano de uma municipalidade é exercido pelo Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), também denominado Plano Diretor 

Participativo (PDP), através de mapas e regras de macrozoneamento urbano e ambiental que 

determinam as áreas da cidade para a produção do espaço urbano ou processos de edificação 

(aedificandi) e à proteção ambiental total ou parcial (non aedificandi ou partim aedificandi). 

Segundo Xavier (2014), o Plano Diretor trata da limitação e ordenação da ocupação do solo 

urbano, gestão democrática, função social da propriedade, da cidade (habitar, circular, 

trabalhar, recrear) e do meio ambiente (preservação e conservação).  

Nessa linha, o PDP define o macrozoneamento, especifica as zonas urbanas e suas 

capacidades edificantes (áreas de ocupação consolidada, prioritária, moderada, restrita etc.), 

bem como as zonas ambientais não edificantes, amortecedoras ou de recuperação ambiental 

(áreas de preservação, requalificação, interesse ambiental etc.).  

Nesse contexto normativo, a criação de Unidades de Conservação em áreas urbanas 

deve respeitar não somente a Lei do SNUC, mas também o Estatuto da Cidade, o Plano 

Diretor e demais leis infraconstitucionais conexas. Assim, no caso em análise, qualquer 

tentativa de gestão e regulamentação da área conhecida como “Parque do Cocó” deve ocorrer 

em harmonia com Plano Diretor Participativo de Fortaleza de 2009 – PDP-FOR/2009, 

instituído pela Lei Complementar nº 62/2009, de 02/02/2009 (DOM 13/03/2009) atualmente 

em vigor. 

Desse modo, as linhas adiante se propõem a apontar e comentar a zonas previstas no 
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PDP-FOR/2009, as quais encontram-se sobrepostas e/ou adjacentes à área prevista na 

poligonal extraída dos decretos estaduais (nºs 20.253/1989, 21.312/1991 e 22.587/1993). Ou 

seja, analisar as zonas sobrepostas e/ou situadas no entorno do espaço conhecido como 

“Parque do Cocó”.  

A Figura 35 evidencia que várias zonas do PDP-FOR/2009 encontram-se interceptadas 

e/ou adjacentes à poligonal extraída dos decretos estaduais (nºs 20.253/1989, 21.312/1991 e 

22.587/1993). São elas: ZPA 1 - Faixa de Preservação Permanente dos Recursos Hídricos, 

ZPA 3 – Parque Sabiaguaba, ZRA, ZIA – Cocó, ZIA – Praia do Futuro, ZIA – Sabiaguaba, 

ZOP 1 – 30, ZOP 2 – 30, ZOC – 30, ZRU 1 – 60, ZOM 1 – 45, ZOM 1 – 75, ZOM 2 – 100 e 

ZO-7. Portanto, são pelos menos 14 zonas do PDP-FOR/2009 diretamente relacionadas com a 

área em estudo, as quais possuem objetivos e parâmetros urbanísticos diferentes entre si. As 

linhas adiante irão detalhar, bem como comentar cada uma das zonas cujas siglas foram aqui 

mencionadas. 

Antes de comentar cada uma das zonas, faz-se necessário tecer alguns comentários 

sobre parâmetros urbanísticos previstos na Lei Complementar Municipal nº 62/2009. O art. 

176 estabelece os seguintes parâmetros urbanísticos reguladores do parcelamento do solo: I - 

lote mínimo por zona; II - testada mínima dos lotes por zona; III - dimensões das quadras; IV 

- profundidade mínima dos lotes por zona. Tais critérios orientam a aprovação do 

parcelamento do solo urbano (loteamentos e desmembramentos).  

No que se refere aos parâmetros urbanísticos reguladores da ocupação do solo, o art. 

188 do PDP-FOR/2009 estabelece os seguintes: I - índice de aproveitamento; II - altura 

máxima da edificação; III - taxa de permeabilidade; IV - recuos; V – taxa de ocupação; VI - 

taxa de ocupação do subsolo; VII - fração do lote. Os referidos critérios orientam a aprovação, 

por exemplo, de uma edificação, bem como a aplicação de instrumentos previstos no Estatuto 

da Cidade (IPTU progressivo, transferência do direito de construir, etc). Alguns desses 

critérios são subdivididos, como é o caso do índice de aproveitamento, o qual subdivide-se em 

“mínimo”, “básico” e “máximo”. 

Conforme previsto no art. 189 do PDP-FOR/2009, o “índice de aproveitamento” é 

aquele que, multiplicado pela área do terreno, resulta na área de construção computável, 

estabelecendo as condições de utilização dos instrumentos urbanísticos, jurídicos e tributários. 
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Figura 35 - Fortaleza – 2013. Zonas do PDP-FOR/2009 e "Parque do Cocó".  

Fonte: SEMACE e SEUMA. Adaptado por Azevedo, 2014. 
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A área de construção computável para fins de empreendimento residencial é a soma 

das áreas privativas das unidades autônomas definidas pela NBR nº 12.721, excluídas as 

sacadas com largura total máxima de 1.05m (um metro e cinco centímetros) e as áreas 

destinadas a estacionamento. Já a área de construção computável de empreendimentos de 

edifício-garagem corresponde a 90 % (noventa por cento) da área total construída. Por fim, a 

área de construção computável dos empreendimentos de demais usos corresponde a 65% 

(sessenta e cinco por cento) da área total construída, excluídas as sacadas com largura total 

máxima de 1.05m (um metro e cinco centímetros) e as áreas destinadas a estacionamento.  

De acordo com o art. 190 do PDP-FOR/2009, o índice de aproveitamento mínimo é 

aquele que determina a área mínima de construção para fins de aplicabilidade dos 

instrumentos urbanísticos do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, do IPTU 

progressivo no tempo e da desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública. Já o 

índice de aproveitamento básico é aquele que determina a área de construção permitida para 

cada zona da cidade, sem os acréscimos decorrentes de importação de potenciais construtivos 

através da transferência do direito de construir ou da outorga onerosa. E o índice de 

aproveitamento máximo, por fim, corresponde aquele que determina a área total de 

construção permitida em cada zona da cidade, sendo o resultado do somatório entre o índice 

de aproveitamento básico e as áreas de construção acrescidas a partir da transferência do 

direito de construir e/ou da outorga onerosa. 

Assim, de um modo geral, os parâmetros de restrição das zonas do PDP-FOR/2009 

levam em conta critérios estritamente privados de aproveitamento do solo, tais como: índice 

de aproveitamento básico; índice de aproveitamento máximo; índice de aproveitamento 

mínimo; taxa de permeabilidade; taxa de ocupação do solo; taxa de ocupação de subsolo; 

altura máxima da edificação; área mínima de lote; testada mínima de lote; e profundidade 

mínima do lote. Logo, que se passe a analisar como os referidos parâmetros se apresentam em 

cada zona pertinente à área em estudo. 

O art. 59 da citada lei complementar municipal estabelece que a “Macrozona de 

Proteção Ambiental” é composta por ecossistemas de interesse ambiental, bem como por 

áreas destinadas à proteção, preservação, recuperação ambiental e ao desenvolvimento de 

usos e atividades sustentáveis. A referida macrozona tem como objetivos: I - proteger os 

sistemas ambientais existentes; II – recuperar os sistemas ambientais degradados; III - regular 
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usos, ocupação e desenvolvimento de atividades sustentáveis, conter atividades incompatíveis 

com a conservação de ecossistemas, recursos naturais e atributos relevantes da paisagem; IV – 

garantir a preservação dos ambientes litorâneos; V – garantir acesso público às praias, 

conferindo boas condições para atividades de lazer e recreação; VI - limitar a expansão 

urbana nos limites da macrozona de proteção ambiental; VII - referenciar a elaboração de um 

Sistema Municipal de Áreas Verdes e Unidades de Conservação, integrado ao Sistema 

Municipal de Meio Ambiente (SIMMA); VIII - promover a qualidade ambiental, garantindo a 

qualidade de vida da população.  

O art. 61 da dita norma subdivide a macrozona de proteção ambiental da seguinte 

forma: I - Zona de Preservação Ambiental (ZPA); II - Zona de Recuperação Ambiental 

(ZRA); e III - Zona de Interesse Ambiental (ZIA). Por fim, o art. 62 do PDP-FOR/2009 

prescreve que não será permitida a edificação do subsolo na Zona de Preservação Ambiental 

da Macrozona de Proteção Ambiental. Portanto, as linhas a seguir apresentarão comentários 

sobre cada zona constante na subdivisão da “Macrozona de Proteção Ambiental” do PDP-

FOR/2009, quais sejam: Zona de Preservação Ambiental (ZPA); Zona de Recuperação 

Ambiental (ZRA); e Zona de Interesse Ambiental (ZIA). 

De acordo com o art. 63 do PDP-FOR/2009 a “Zona de Preservação Ambiental 

(ZPA)” se destina à preservação dos ecossistemas e dos recursos naturais. A referida zona 

subdivide-se nas seguintes zonas: I - ZPA 1 - Faixa de Preservação Permanente dos Recursos 

Hídricos; II - ZPA 2 - Faixa de Praia; III - ZPA 3 - Parque Natural Municipal das Dunas de 

Sabiaguaba. 

O art. 63 reforça o conceito de faixa de praia, na medida em que no § 2º estabelece que 

as praias são áreas cobertas e descobertas periodicamente pelas águas, acrescidas da faixa 

subsequente de material detrítico, tal como areias, cascalhos, seixos ou pedregulhos, dentre 

outros componentes da paisagem litorânea; classificam-se como bens públicos de uso comum 

do povo. 

De acordo com o art. 64 do PDP-FOR/2009, são objetivos da Zona de Preservação 

Ambiental (ZPA): I - preservar os sistemas naturais, sendo permitido apenas uso indireto dos 

recursos naturais; II - promover a realização de estudos e pesquisas científicas; III - 

desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental; IV - turismo ecológico; 

V - preservar sítios naturais, singulares ou de grande beleza cênica; VI - proteger ambientes 

naturais em que se assegurem condições para existência ou reprodução de espécies ou 

comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória; VII - garantir o uso público das 
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praias.  

O citado artigo conceitua como uso indireto dos recursos naturais aquele que não 

envolve consumo, coleta, dano ou destruição desses recursos. Com relação aos instrumentos 

urbanísticos, reza o art. 65 do PDP-FOR/2009 que serão aplicados na Zona de Preservação 

Ambiental (ZPA), especialmente, os seguintes instrumentos: I - plano de manejo; II - plano de 

gestão; III - estudo ambiental (EA); IV - estudo de impacto de vizinhança (EIV); V - direito 

de preempção. 

A “ZPA 2 - faixa de praia” não tem sido objeto de discussões em relação ao “Parque 

do Cocó”, já que possui regime jurídico previsto em norma federal. Além disso, nunca foi 

cogitada a inclusão da faixa de praia em qualquer poligonal planejada para o “Parque do 

Cocó”. A “ZPA 3 - Parque Natural Municipal das Dunas de Sabiaguaba” encontram-se já 

sobreposta pela unidade de conservação “Parque Natural da Dunas de Sabiaguaba”. Os 

Decretos Municipais nº 11.986 e nº 11.987, ambos de 20/02/2006 (DOM 06/03/2006), 

criaram, respectivamente, o “Parque Natural da Dunas de Sabiaguaba” (subdividida em Zona 

de Recuperação Ambiental; Zona Intangível; e Zona Primitiva) e a “Área de Proteção 

Ambiental-APA de Sabiaguaba (subdividida em Zona de Recuperação Ambiental e Zona de 

Uso Extensivo)”. Por serem municipais e anteriores, tais unidades de conservação foram 

contempladas no próprio PDP-FOR/2009. As unidades de conservação situadas na região 

serão objeto de maiores comentários em linhas posteriores. 

As maiores discussões na área em estudo dizem respeito à “ZPA 1 -  Faixa de 

Preservação Permanente dos Recursos Hídricos”, a qual, pela própria definição, tem estreita 

relação jurídica com as áreas de preservação permanente - APPs. A Figura 36 mostra que a 

referida zona permeia grande parte da poligonal extraída dos decretos estaduais (nºs 

20.253/1989, 21.312/1991 e 22.587/1993) que se propunham a criar o “Parque do Cocó”. 

Desta feita, a criação de uma unidade de conservação na área em estudo exige o necessário 

conhecimento dos parâmetros urbanísticos da ZPA 1. De acordo com o art. 66 do PDP-

FOR/2009, a ZPA tem os seguintes parâmetros urbanísticos: I - índice de aproveitamento 

básico: 0,0; II - índice de aproveitamento máximo: 0,0; III - índice de aproveitamento 

mínimo: 0,0; IV - taxa de permeabilidade: 100%; V - taxa de ocupação: 0,0; VI - altura 

máxima da edificação: 0,0. 
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Figura 36 – Fortaleza – 2013. ZPA 1 e "Parque do Cocó".  

Fonte: SEMACE e SEUMA. Adaptado por Azevedo, 2014. 
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O § 1º referido artigo reforça que não será permitido o parcelamento do solo na Zona 

de Preservação Ambiental (ZPA). Portanto, verifica-se que a ZPA 1 é tratada pelo PDP-

FOR/2009 como área non aedificandi. Em linhas posteriores será evidenciado que esse 

regime jurídico será fundamental para a viabilização da criação de unidades de conservação 

no local. 

Continuando a análise do zoneamento de Fortaleza na área em comento, a “Zona de 

Recuperação Ambiental (ZRA)” é outra zona interceptada e/ou adjacente à poligonal extraída 

dos decretos estaduais (nºs 20.253/1989, 21.312/1991 e 22.587/1993) 

De acordo com o art. 67 do PDP-FOR/2009, a ZRA compõe-se por áreas parcialmente 

ocupadas e com atributos ambientais relevantes que sofreram processo de degradação, e tem 

como objetivo básico proteger a diversidade ecológica, disciplinar os processos de ocupação 

do solo, recuperar o ambiente natural degradado e assegurar a estabilidade do uso dos 

recursos naturais, buscando o equilíbrio socioambiental.   

O art. 68 da referida lei complementar enumera os seguintes objetivos da Zona de 

Recuperação Ambiental (ZRA): I - promover a conservação e recuperação ambiental de áreas 

indevidamente utilizadas e/ou ocupadas; II – qualificar os assentamentos existentes, de forma 

a minimizar os impactos decorrentes da ocupação indevida do território elevando os níveis da 

qualidade ambiental; III - controlar e disciplinar os processos de uso e ocupação do solo a fim 

de assegurar a estabilidade do uso dos recursos naturais; IV - proteger ambientes naturais 

onde se assegurem condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da 

flora e da fauna local; V - promover a regularização fundiária nas áreas ocupadas pela 

população de baixa renda, definidas como ZEIS; VI - promover a recuperação ambiental de 

terras ocupadas irregularmente mediante Termo de Compromisso. 

Em resumo, pode-se dizer que a referida zona busca recuperar ambientalmente os 

locais parcialmente ocupados de forma irregular, como áreas de risco habitadas sem 

autorização do Poder Público e que levam perigo significativo tanto para a população que ali 

reside, como causam sérios prejuízos para o meio ambiente da cidade. Demais disso, esta 

zona visa requalificar o meio ambiente degradado e reordenar a área, tornando-os locais 

equilibrados para a moradia das pessoas, com a retirada das ocupações irregulares para 

lugares ambientalmente propícios. 

No que se refere aos instrumentos aplicáveis na ZRA, o art. 69 do PDP-FOR/2009 

enumera os seguintes: I - planos de manejo; II - planos de gestão; III - direito de superfície; 
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IV - estudo de impacto de vizinhança (EIV); V - direito de preempção; VI - instrumentos de 

regularização fundiária; VII - transferência do direito de construir. 

Já os parâmetros urbanísticos da ZRA encontram-se no art. 71 do PDP-FOR/2009, 

cujos incisos seguem adiante transcritos: I - índice de aproveitamento básico: 0,6; II - índice 

de aproveitamento máximo: 0,6; III - índice de aproveitamento mínimo: 0,0; IV - taxa de 

permeabilidade: 50%; V - taxa de ocupação: 33%; VI - taxa de ocupação do subsolo: 33%; 

VII - altura máxima da edificação: 15m. 

Como se pode observar nos parâmetros urbanísticos aplicados na ZRA, esta pode ser 

considerada uma área partim aedificandi, ou seja, proteção ambiental parcial, na medida em 

que existe a permissão do direito de construir, apesar dos baixíssimos índices de 

aproveitamento. Reforçando o caráter da partim aedificandi da ZRA, o art. 70 do PDP-

FOR/2009 determina que, após a publicação da referida lei complementar, não serão 

permitidos novos parcelamentos do solo na ZRA, devendo a ocupação do solo restringir-se às 

glebas já loteadas.  

Assim, considerando que constam trechos da ZRA na área em estudo, é fundamentar 

conhecer as particularidades jurídicas da referida zona, bem como efetuar um levantamento 

das ocupações existentes e das áreas loteadas. A existência, ou não, de ocupações ou área 

loteadas em determinados trechos da ZRA certamente influenciará na incorporação desses 

espaços em uma futura unidade de conservação. 

Outra zona pertinente à área em estudo se refere à “Zona de Interesse Ambiental 

(ZIA)”. Reza o art. 72 do PDP-FOR/2009 que a ZIA corresponde às áreas originalmente 

impróprias à ocupação do ponto de vista ambiental, bem como áreas com incidência de 

atributos ambientais significativos em que a ocupação ocorreu de forma ambientalmente 

inadequada. A Zona de Interesse Ambiental (ZIA) se subdivide nas seguintes zonas: I - Cocó; 

II - Praia do Futuro; e III - Sabiaguaba. 

O art. 73 da lei municipal em tela prevê os seguintes objetivos para a ZIA: I - 

compatibilizar a conservação dos sistemas ambientais com uso sustentável dos recursos 

naturais; II - qualificar os assentamentos existentes, de forma a minimizar os impactos 

decorrentes da ocupação indevida do território elevando os níveis da qualidade ambiental; III 

- disciplinar o processo de uso e ocupação do solo; IV - assegurar a sustentabilidade dos 

recursos naturais; V – regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizar com os 

objetivos de conservação da natureza; VI – promover educação ambiental; VII - promover a 
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regularização fundiária, em especial nas áreas de interesse social classificadas como ZEIS, 

garantindo a qualidade ambiental. 

Os instrumentos urbanísticos previstos no art. 74 para a ZIA são os seguintes: I - 

instrumentos de regularização fundiária; II - direito de preempção; III - direito de superfície; 

IV - estudo de impacto de vizinhança (EIV); V - estudo ambiental (EA). 

Contudo, diferentemente da ZPA e da ZRA, o PDP-FOR/2009 diferencia os 

parâmetros da ZIA conforme as suas subdivisões. Reza o art. 75 da lei em comento que os 

parâmetros da ZIA – Cocó são os seguintes: I - índice de aproveitamento básico: 1,5; II - 

índice de aproveitamento máximo: 1,5; III - índice de aproveitamento mínimo: 0,0; IV - taxa 

de permeabilidade: 40%; V - taxa de ocupação da edificação: 40%; VI - altura máxima da 

edificação: 48m; VII - área mínima de lote: 300m²; VIII - testada mínima de lote: 12m; IX - 

profundidade mínima do lote: 25m; e X - taxa de ocupação do subsolo: 40%. 

Já a ZIA - Praia do Futuro tem seus parâmetros urbanísticos disciplinados no art. 76, 

nos seguintes termos: I - índice de aproveitamento básico: 2,0 (multifamiliar) / 1,0 

(unifamiliar); II - índice de aproveitamento máximo: 2,0 (multifamiliar) / 1,0 (unifamiliar); III 

- índice de aproveitamento mínimo: 0,0; IV - taxa de permeabilidade: 40%; V - taxa de 

ocupação da edificação: 50%; VI - altura máxima da edificação: 48m; VII - área mínima de 

lote: 300m²; VIII - testada mínima de lote: 12m; IX - profundidade mínima do lote: 25m; e X 

- taxa de ocupação do subsolo: 40%. 

Por fim, o art. 77 da aludida lei apresenta os seguintes parâmetros para a ZIA - 

Sabiaguaba: I - índice de aproveitamento básico: 0,5; II - índice de aproveitamento máximo: 

0,5; III - índice de aproveitamento mínimo: 0,0; IV - taxa de permeabilidade: 60%; V - taxa de 

ocupação: 30%; VI - altura máxima da edificação: 15m; VII - área mínima de lote: 300m²; 

VIII - testada mínima de lote: 12m; e IX – profundidade mínima do lote: 25m. 

Como pode ser observado, os parâmetros urbanísticos de algumas subzonas, como a 

ZIA – Cocó e a ZIA – Praia do Futuro, chegam a ser ainda menos restritivos que os 

parâmetros da ZRA, o que poderia classificá-las com áreas aedificandi. Já a ZIA – Sabiaguaba 

possui parâmetros que em muito se assemelham aos parâmetros da ZRA. Assim, de um modo 

geral, os espaços situados na Zona de Interesse Ambiental podem ser considerados partim 

aedificandi, ou seja, com proteção ambiental parcial. 

Além de estar sujeita à “Macrozona de Proteção Ambiental” e suas subdivisões (ZPA, 

ZRA e ZIA), a área em estudo encontram-se interceptada e/ou no entorno de subdivisões da 
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“Macrozona de Ocupação Urbana”. Conforme o art. 78 do PDP-FOR/2009, a “Macrozona de 

Ocupação Urbana” corresponde às porções do território caracterizadas pela significativa 

presença do ambiente construído, a partir da diversidade das formas de uso e ocupação do 

solo e se subdivide nas seguintes zonas: I - Zona de Ocupação Preferencial 1 (ZOP 1); II - 

Zona de Ocupação Preferencial 2 (ZOP 2); III - Zona de Ocupação Consolidada (ZOC); IV - 

Zona de Requalificação Urbana 1 (ZRU 1); V - Zona de Requalificação Urbana 2 (ZRU 2); 

VI - Zona de Ocupação Moderada 1 (ZOM 1); VII - Zona de Ocupação Moderada 2 (ZOM 2); 

VIII - Zona de Ocupação Restrita (ZOR); e IX - Zona da Orla (ZO).  

Têm-se aqui zonas destinadas para a produção do espaço urbano ou processos de 

edificação, isto é, áreas consideradas, efetivamente, como aedificandi. Conforme ilustrado na 

Figura 35, anteriormente apresentada, encontram-se interceptadas e/ou no entorno da 

poligonal extraída dos decretos estaduais trechos das seguintes subzonas da “Macrozona de 

Ocupação Urbana”: Zona de Ocupação Preferencial 1 (ZOP 1); Zona de Ocupação 

Preferencial 2 (ZOP 2); Zona de Ocupação Consolidada (ZOC); Zona de Requalificação 

Urbana 1 (ZRU 1); Zona de Ocupação Moderada 1 (ZOM 1); Zona de Ocupação Moderada 2 

(ZOM 2); e Zona da Orla (ZO).  

Dispõe o art. 79 que a Zona de Ocupação Preferencial 1 (ZOP 1) caracteriza-se pela 

disponibilidade de infraestrutura e serviços urbanos e pela presença de imóveis não utilizados 

e subutilizados; destinando-se à intensificação e dinamização do uso e ocupação do solo.  

O art. 80 elenca os seguintes objetivos (ZOP 1): I - possibilitar a intensificação do uso 

e ocupação do solo e a ampliação dos níveis de adensamento construtivo, condicionadas à 

disponibilidade de infraestrutura e serviços e à sustentabilidade urbanística e ambiental; II - 

implementar instrumentos de indução do uso e ocupação do solo, para o cumprimento da 

função social da propriedade; III - incentivar a valorização, a preservação, a recuperação e a 

conservação dos imóveis e dos elementos característicos da paisagem e do patrimônio 

histórico, cultural, artístico ou arqueológico, turístico e paisagístico; IV - prever a ampliação 

da disponibilidade e recuperação de equipamentos e espaços públicos; V - prever a elaboração 

e a implementação de planos específicos, visando à dinamização socioeconômica de áreas 

históricas e áreas que concentram atividades de comércio e serviços; VI - promover a 

integração e a regularização urbanística e fundiária dos núcleos habitacionais de interesse 

social existentes; VII - promover programas e projetos de habitação de interesse social e 

mercado popular. 

No que se refere aos instrumentos aplicáveis na ZPO 1, o art. 82 prevê os seguintes 
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instrumentos: I - parcelamento, edificação e utilização compulsórios; II - IPTU progressivo no 

tempo; III - desapropriação mediante pagamento por títulos da dívida pública; IV - direito de 

preempção; V - direito de superfície; VI - transferência do direito de construir; VII - operação 

urbana consorciada; VIII - consórcio imobiliário; IX - estudo de impacto de vizinhança (EIV); 

X - estudo ambiental (EA); XI - Zona Especial de Interesse Social (ZEIS); XII - instrumentos 

de regularização fundiária; XIII - outorga onerosa de alteração de uso. 

De acordo com o art. 81, são parâmetros da Zona de Ocupação Preferencial 1 (ZOP 1): 

I - índice de aproveitamento básico: 3,0; II - índice de aproveitamento máximo: 3,0; III - 

índice de aproveitamento mínimo: 0,25; IV - taxa de permeabilidade: 30%; V - taxa de 

ocupação: 60%; VI - taxa de ocupação de subsolo: 60%; VII - altura máxima da edificação: 

72m; VIII - área mínima de lote: 125m²; IX - testada mínima de lote: 5m; e X - profundidade 

mínima do lote: 25m. 

Na situação em comento, é pertinente à área em estudo a fração de número 30 do 

zoneamento, razão pela qual utilizou a sigla ZOP 1-30. Tal como nas zonas anteriormente 

comentadas, a criação de uma unidade de conservação na área em questão deve ponderar os 

parâmetros urbanísticos da referida zona. 

De acordo com o art. 83 do PDP-FOR/2009, a Zona de Ocupação Preferencial 2 (ZOP 

2) caracteriza-se pela disponibilidade parcial de infraestrutura e serviços urbanos e áreas com 

disponibilidade limitada de adensamento; destinando-se à intensificação condicionada da 

ocupação do solo. A referida zona tem os seguintes objetivos (art. 84): I - possibilitar a 

intensificação do uso e ocupação do solo e a ampliação dos níveis de adensamento 

construtivo, condicionadas à disponibilidade de infraestrutura e serviços urbanos e à 

sustentabilidade urbanística e ambiental; II - recuperar, para a coletividade, a valorização 

imobiliária decorrente de investimentos públicos; III – implementar instrumentos de indução 

ao uso e ocupação do solo; IV - prever a ampliação da disponibilidade e recuperação de 

equipamentos e espaços públicos; V - promover a integração e a regularização urbanística e 

fundiária dos núcleos habitacionais de interesse social existentes. 

Segundo o art. 86 do PDP-FOR/2009, serão aplicados na Zona de Ocupação 

Preferencial 2 (ZOP 2) os seguintes instrumentos: I - parcelamento, edificação e utilização 

compulsórios; II - IPTU progressivo no tempo; III - desapropriação mediante pagamento por 

títulos da dívida pública; IV - direito de preempção; V - direito de superfície; VI - outorga 

onerosa do direito de construir; VII - transferência do direito de construir; VIII - operação 

urbana consorciada; IX - consórcio imobiliário; X - estudo de impacto de vizinhança (EIV); 
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XI - estudo ambiental (EA); XII - Zona Especial de Interesse Social (ZEIS); XIII - 

instrumentos de regularização fundiária. 

No que se refere aos parâmetros urbanísticos da ZOP 2, o art. 85 da citada lei 

complementar assim disciplina: I - índice de aproveitamento básico: 2,0; II - índice de 

aproveitamento máximo: 3,0; III - índice de aproveitamento mínimo: 0,2; IV - taxa de 

permeabilidade: 30%; V - taxa de ocupação: 60%; VI - taxa de ocupação de subsolo: 60%; 

VII - altura máxima da edificação: 72m; VIII - área mínima de lote: 125m²; IX - testada 

mínima de lote: 5m; X - profundidade mínima do lote: 25m. 

No caso, é pertinente à área em estudo a fração de número 30 do zoneamento, razão 

pela qual utilizou a sigla ZOP 2-30. Tal como nas zonas anteriormente comentadas, a criação 

de uma unidade de conservação na área em questão deve ponderar os parâmetros urbanísticos 

da referida zona. 

Conforme previsto no art. 87 da lei municipal em tela, a Zona de Ocupação 

Consolidada (ZOC) caracteriza-se pela predominância da ocupação consolidada, com focos 

de saturação da infraestrutura; destinando-se à contenção do processo de ocupação intensiva 

do solo. O art. 88 do PDP-FOR/2009 define os seguintes objetivos para a referida zona: I - 

controlar o adensamento construtivo de modo a evitar a saturação do sistema viário e da 

infraestrutura disponível e inadequações relativas à qualidade da paisagem e ao conforto 

ambiental; II - recuperar, para a coletividade, a valorização imobiliária decorrente de 

investimentos públicos; III - implementar instrumentos de indução do uso e ocupação do solo; 

IV - tornar adequadas as condições de mobilidade urbana, considerando focos de saturação do 

sistema viário; V - incentivar a valorização, a preservação, a recuperação e a conservação dos 

imóveis e dos elementos características da paisagem e do patrimônio histórico, cultural, 

artístico ou arqueológico, turístico e paisagístico; VI - promover a integração e a 

regularização urbanística e fundiária dos núcleos habitacionais de interesse social existentes. 

No que se refere aos instrumentos aplicados na ZOC, assim dispõe o art. 90 do PDP-

FOR/2009: I - parcelamento, edificação e utilização compulsórios; II - IPTU progressivo no 

tempo; III - desapropriação mediante pagamento por títulos da dívida pública; IV - direito de 

preempção; V - direito de superfície; VI - outorga onerosa do direito de construir; VII - 

transferência do direito de construir; VIII - consórcio imobiliário; IX - estudo de impacto de 

vizinhança (EIV); X- estudo ambiental (EA); XI - Zona Especial de Interesse Social(ZEIS); 

XII - instrumentos de regularização fundiária; XIII - outorga onerosa de alteração de uso. 
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E segundo o art. 89 do PDP-FOR/2009, a ZOC possui os seguintes parâmetros 

urbanísticos: I - índice de aproveitamento básico: 2,5; II - índice de aproveitamento máximo: 

2,5; III - índice de aproveitamento mínimo: 0,2; IV - taxa de permeabilidade: 30%; V - taxa de 

ocupação: 60%; VI - taxa de ocupação de subsolo: 60%; VII - altura máxima da edificação: 

72m; VIII - área mínima de lote: 125m²; IX - testada mínima de lote: 5m; e X - profundidade 

mínima do lote: 25m. 

Na situação em tela, é pertinente à área em estudo a fração de número 30 do 

zoneamento, razão pela qual utilizou a sigla ZOC 30. Tal como nas zonas anteriormente 

comentadas, a criação de uma unidade de conservação na área em questão deve ponderar os 

parâmetros urbanísticos da referida zona. 

Dando continuidade à análise das subzonas da “Macrozona de Ocupação Urbana”, o 

art. 91 do PDP-FOR/2009 estabelece que a Zona de Requalificação Urbana 1 (ZRU 1) 

caracteriza-se pela insuficiência ou precariedade da infraestrutura e dos serviços urbanos, 

principalmente de saneamento ambiental, carência de equipamentos e espaços públicos, pela 

presença de imóveis não utilizados e subutilizados e incidência de núcleos habitacionais de 

interesse social precários; destinando-se à requalificação urbanística e ambiental, à adequação 

das condições de habitabilidade, acessibilidade e mobilidade e à intensificação e dinamização 

do uso e ocupação do solo dos imóveis não utilizados e subutilizados.  

Os objetivos definidos pelo art. 92 para a referida zona são: I - ordenar os processos de 

transformações e ocupações urbanas de modo a evitar inadequações urbanísticas e ambientais; 

II - promover a requalificação urbanística e ambiental, com investimentos para complementar 

a infraestrutura, principalmente de saneamento ambiental, priorizando as áreas com precárias 

condições de habitabilidade e de riscos socioambientais; III - ampliar a disponibilidade e 

conservar espaços de uso coletivo, equipamentos públicos, áreas verdes, espaços livres 

voltados à inclusão para o trabalho, esportes, cultura e lazer; IV – implementar instrumentos 

de indução ao uso e ocupação do solo, principalmente para os imóveis não utilizados e 

subutilizados; V - estimular a dinamização urbanística e socioeconômica das atividades de 

comércio e serviços, considerando a diversidade dos territórios que constituem os bairros e as 

áreas com concentração de atividades de comércio e serviços; VI – promover a integração e a 

regularização urbanística e fundiária dos núcleos habitacionais de interesse social existentes; 

VII – promover e incentivar a construção de novas habitações de interesse social e de 

mercado popular nas áreas com infraestrutura urbana, serviços e equipamentos públicos 

disponíveis ou que estejam recebendo investimentos urbanos para a adequação das condições 
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de habitabilidade; VIII - tornar adequadas as condições de mobilidade urbana, em especial 

com investimentos para o transporte coletivo, como os Projetos Estratégicos do METROFOR 

e TRANSFOR; IX - conter a ocupação urbana em áreas ambientalmente sensíveis e de 

interesse ambiental; X - incentivar a valorização, a preservação, a recuperação e a 

conservação dos imóveis e dos elementos característicos da paisagem e do patrimônio 

histórico, cultural, artístico ou arqueológico, turístico e paisagístico; XI - conter a ocupação 

urbana em áreas ambientalmente sensíveis e de interesse ambiental. 

O art. 94 do PDP-FOR/2009, por sua vez, permite nessa zona a utilização dos 

seguintes instrumentos: I - parcelamento, edificação e utilização compulsórios; II - IPTU 

progressivo no tempo; III - desapropriação mediante pagamento por títulos da dívida pública; 

IV - direito de preempção; V - direito de superfície; VI - operação urbana consorciada; VII - 

consórcio imobiliário; VIII - estudo de impacto de vizinhança (EIV); IX - estudo ambiental 

(EA); X - Zona Especial de Interesse Social (ZEIS); XI - instrumentos de regularização 

fundiária; XII - outorga onerosa de alteração de uso. 

Quanto aos parâmetros urbanísticos, o art. 93 do PDP-FOR/2009 assim os estabelece 

para a ZRU 1: I - índice de aproveitamento básico: 2,0; II - índice de aproveitamento máximo: 

2,0; III - índice de aproveitamento mínimo: 0,20; IV - taxa de permeabilidade: 30%; V - taxa 

de ocupação: 60%; VI - taxa de ocupação de subsolo: 60%; VII - altura máxima da edificação: 

48m; VIII - área mínima de lote: 125m²; IX - testada mínima de lote: 5m; e X - profundidade 

mínima do lote: 25m. 

No caso em pauta, é pertinente à área em estudo a fração de número 60 do 

zoneamento, razão pela qual utilizou a sigla ZRU 1-60. Tal como nas zonas anteriormente 

comentadas, a criação de uma unidade de conservação na área em questão deve ponderar os 

parâmetros urbanísticos da referida zona. 

Reza o art. 99 do PDP-FOR/2009 que a Zona de Ocupação Moderada (ZOM 1) 

caracteriza-se pela insuficiência ou inadequação de infraestrutura, carência de equipamentos 

públicos, presença de equipamentos privados comerciais e de serviços de grande porte, 

tendência à intensificação da ocupação habitacional multifamiliar e áreas com fragilidade 

ambiental; destinando-se ao ordenamento e controle do uso e ocupação do solo, 

condicionados à ampliação dos sistemas de mobilidade e de implantação do sistema de coleta 

e tratamento de esgotamento sanitário.  

Segundo o art. 100 da aludida lei complementar, a Zona de Ocupação Moderada 1 
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(ZOM 1) tem como objetivos: I - controlar e ordenar os processos de transformações e 

ocupações urbanas e a densidade populacional de modo a evitar inadequações urbanísticas e 

ambientais; II - promover a requalificação urbanística e ambiental, com investimentos para 

complementar a infraestrutura, principalmente de saneamento ambiental; III - ampliar a 

disponibilidade e conservar espaços de uso coletivo, equipamentos públicos, áreas verdes, 

espaços livres voltados à inclusão para o trabalho, esportes, cultura e lazer; IV - promover a 

integração e a regularização urbanística e fundiária dos núcleos habitacionais de interesse 

social existentes; V - tornar adequadas as condições de mobilidade urbana, em especial nos 

pontos de congestionamento, insuficiência de consolidação da malha viária e concentração de 

equipamentos geradores de inadequações relativas ao tráfego e de saturação do sistema viário; 

VI - conter a ocupação urbana em áreas ambientalmente sensíveis e de interesse ambiental, 

com ações de recuperação nos assentamentos de interesse social, a fim de garantir a qualidade 

ambiental desta zona; VII – incentivar a valorização, a preservação, a recuperação e a 

conservação dos imóveis e dos elementos característicos da paisagem e do patrimônio. 

Os instrumentos permitidos na citada zona encontram-se previstos no art.102 do PDP-

FOR/2009, adiante transcrito: I - parcelamento, edificação e utilização compulsórios; II - 

IPTU progressivo no tempo; III - desapropriação mediante pagamento por títulos da dívida 

pública; IV - direito de preempção; V - direito de superfície; VI - outorga onerosa do direito 

de construir; VII - transferência do direito de construir; VIII - operação urbana consorciada; 

IX - consórcio imobiliário; X - estudo de impacto de vizinhança (EIV); XI - estudo ambiental 

(EA); XII - Zona Especial de Interesse Social (ZEIS); XIII - instrumentos de regularização 

fundiária; XIV - outorga onerosa de alteração de uso. 

Por fim, os parâmetros urbanísticos da ZOM 1 encontram-se disciplinados no art. 101, 

in verbis: I - índice de aproveitamento básico: 2,0; II - índice de aproveitamento máximo: 2,5; 

III - índice de aproveitamento mínimo: 0,1; IV - taxa de permeabilidade: 40%; V - taxa de 

ocupação: 50%; VI - taxa de ocupação de subsolo: 50%; VII - altura máxima da edificação: 

72m; VIII - área mínima de lote: 150m²; IX - testada mínima de lote: 6m; X - profundidade 

mínima do lote: 25m; e XI - fração do lote: 140m². 

Na zona em questão, são pertinentes à área em estudo as frações de número 45 e 75 do 

zoneamento, razão pela qual utilizou as siglas ZOM1-45 e ZOM1-45. Tal como nas zonas 

anteriormente comentadas, a criação de uma unidade de conservação na área em questão deve 

ponderar os parâmetros urbanísticos das referidas zonas. 

A Zona de Ocupação Moderada (ZOM 2), conforme previsto no art. 103 do PDP-
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FOR/2009, caracteriza-se pela insuficiência ou ausência de infraestrutura, carência de 

equipamentos públicos, tendência de intensificação da implantação de equipamentos privados 

comerciais e de serviços de grande porte e áreas com fragilidade ambiental, destinando-se ao 

ordenamento e controle do uso e ocupação do solo condicionados à ampliação dos sistemas de 

mobilidade e de implantação do sistema de coleta e tratamento de esgotamento sanitário.  

Os objetivos da aludida zona encontram-se disciplinados no art. 104 da lei 

complementar municipal em comento, sendo os seguintes: I - controlar e ordenar os processos 

de transformações e ocupações urbanas e a densidade populacional, de modo a evitar 

inadequações urbanísticas e ambientais; II - promover a requalificação urbanística e 

ambiental, com investimentos para complementar a infraestrutura básica, principalmente de 

saneamento ambiental; III - ampliar a disponibilidade e conservar espaços de uso coletivo, 

equipamentos públicos, áreas verdes, espaços livres voltados à inclusão para o trabalho, 

esportes, cultura e lazer; IV - promover a integração e a regularização fundiária dos núcleos 

habitacionais de interesse social existentes; V - tornar adequadas as condições de mobilidade 

urbana, em especial nos pontos de congestionamento, insuficiência de consolidação da malha 

viária e concentração de equipamentos geradores de inadequações relativas ao tráfego e de 

saturação do sistema viário; VI - conter a ocupação urbana em áreas ambientalmente sensíveis 

e de interesse ambiental; VII - incentivar a valorização, a preservação, a recuperação e a 

conservação dos imóveis e dos elementos característicos da paisagem e do patrimônio. 

O art.106 do PDP-FOR/2009 permite a aplicação dos seguintes instrumentos na Zona 

de Ocupação Moderada 2 (ZOM 2): I - parcelamento, edificação e utilização compulsórios; II 

- IPTU progressivo no tempo; III - desapropriação mediante pagamento por títulos da dívida 

pública; IV - direito de preempção; V - direito de superfície; VI - outorga onerosa do direito 

de construir; VII - transferência do direito de construir; VIII - operação urbana consorciada; 

IX - consórcio imobiliário; X - estudo de impacto de vizinhança (EIV); XI - estudo ambiental 

(EA); XII - Zona Especial de Interesse Social (ZEIS). 

Com relação aos parâmetros urbanísticos da ZOM 2, assim dispõe o art. 105 do PDP-

FOR/2009: I - índice de aproveitamento básico: 1,0; II - índice de aproveitamento máximo: 

1,5; III - índice de aproveitamento mínimo: 0,1; IV - taxa de permeabilidade: 40%; V - taxa de 

ocupação: 50%; VI - taxa de ocupação de subsolo: 50%; VII - altura máxima da edificação: 

48m; VIII - área mínima de lote: 150m²; IX - testada mínima de lote: 6m; e X - profundidade 

mínima do lote: 25m. 

No caso, é pertinente à área em estudo a fração de número 100 do zoneamento, razão 
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pela qual utilizou a sigla ZOM 2-100. Tal como nas zonas anteriormente comentadas, a 

criação de uma unidade de conservação na área em questão deve ponderar os parâmetros 

urbanísticos da referida zona. 

Finalmente, cumpre trazer alguns comentários sobre a Zona de Orla (ZO). Reza o art. 

111 do PDP-FOR/2009 que a Zona da Orla (ZO) caracteriza-se por ser uma área contígua à 

faixa de praia, que por suas características de solo, aspectos paisagísticos, potencialidades 

turísticas, e sua função na estrutura urbana, exige parâmetros urbanísticos específicos. 

O art. 121 do PDP-FOR/2009 permite que sejam aplicados na Zona da Orla (ZO), 

especialmente, os seguintes instrumentos: I - parcelamento, edificação e utilização 

compulsórios; II - IPTU progressivo no tempo; III - desapropriação mediante pagamento por 

títulos da dívida pública; IV - direito de preempção; V - direito de superfície; VI - operação 

urbana consorciada; VII - consórcio imobiliário; VIII - estudo de impacto de vizinhança 

(EIV); IX - estudo ambiental (EA); X - Zona Especial de Interesse Social (ZEIS); XI - 

instrumentos de regularização fundiária; XII - outorga onerosa de alteração de uso; XIII - 

outorga onerosa do direito de construir. 

Conforme o art. 112 da referida norma, a Zona da Orla está dividida em 7 (sete) 

trechos, a saber: I - Barra do Ceará/Pirambu; II – Jacarecanga/Moura Brasil; III - Praia de 

Iracema; IV - Meireles/Mucuripe; V – Iate Clube; VI - Cais do Porto; VII - Praia do Futuro. 

Os arts. 113 à 120 do PDP-FOR/2009 estabelecem parâmetros urbanísticos diferenciados para 

cada um dos citados trechos da Zona da Orla. Por exemplo, o “índice de aproveitamento 

básico” do trecho V (Iate Clube) é 3,0, ao passo que no Trecho VI (Cais do Porto), esse 

mesmo índice é 1,0. 

No caso da área em estudo, ou seja, da área conhecida com “Parque do Cocó”, há 

interação espacial apenas com o “Trecho VII da Zona da Orla”, ou seja, o trecho da “Praia do 

Futuro”. Assim, as imagens apresentadas neste trabalho apenas fazem referência à sigla “ZO 

7”, que corresponde ao trecho do Praia do Futuro (VII) da Zona da Orla (ZO). Assim, somente 

serão comentados os parâmetros urbanísticos da ZO 7 (Zona da Orla – Trecho VII – Praia do 

Futuro). 

No que se refere aos parâmetros urbanísticos da ZO 7, assim disciplina o art. 120 do 

PDP-FOR/2009: I - índice de aproveitamento básico: 2,0; II - índice de aproveitamento 

máximo: 2,0; III - índice de aproveitamento mínimo: 0,1; IV - taxa de permeabilidade: 40%; 

V - taxa de ocupação: 50%; VI - taxa de ocupação de subsolo: 50%; VII - altura máxima da 
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edificação: 36m; VIII - área mínima de lote: 200m2; IX - testada mínima de lote: 8m; e X - 

profundidade mínima do lote: 25m. 

O referido artigo faz, ainda, uma ressalva em seu parágrafo único, ao prever que o 

índice de aproveitamento máximo será acrescido de 1,0 (um) para o subgrupo de uso 

Hospedagem, devendo o excedente ser compensado através do instrumento da “outorga 

onerosa do direito de construir”. 

Em síntese, para implementar uma solução viável na gestão da área em estudo, devem 

ser considerados os parâmetros urbanísticos relativos às zonas previstas no PDP-FOR/2009, 

especialmente se a implementação dessa gestão ambiental da área demandar a desapropriação 

de imóveis. Em momento posterior, será detalhada a repercussão dos parâmetros urbanísticos 

do PDP-FOR/2009, aqui comentados, na definição do valor da indenização para fins de 

desapropriação. 

 

4.4. Faixas de 1ª e 2ª categoria do rio Cocó – Lei Estadual nº 10.147/1977 e Decreto 

Estadual nº 15.274/1982 

Além das normas federais e municipais, anteriormente comentadas, há, ainda, duas 

normas estaduais correlatas aplicando regime jurídico diferenciado na área em estudo. Trata-

se da Lei Estadual nº 10.147/1977, complementada pelo Decreto Estadual nº 15.274/1982, 

que estabelecem as faixas de 1ª e 2ª categoria às margens do rio Cocó. 

A Lei Estadual nº 10.147/1977 foi editada com a finalidade de reger o Sistema de 

Disciplinamento do Uso do Solo para Proteção dos mananciais, cursos, reservatórios de água 

e demais recursos hídricos da Região Metropolitana de Fortaleza – RMF.  

O sistema concebido na referida lei compreendia os órgãos e entidades da 

Administração Estadual que exerciam atividades normativas de controle e de fiscalização nas 

áreas de proteção dos mananciais, cursos, reservatórios de água e demais recursos hídricos da 

Região Metropolitana de Fortaleza – RMF. Ou seja, a referida lei visava proteger os 

mananciais da RMF por meio do disciplinamento do uso e ocupação do solo no entorno dos 

recursos hídricos.  

Na prática, a lei visava disciplinar o uso do solo no entorno dos recursos hídricos, tal 

como o Código Florestal vigente à época (Lei nº 4.771/1965), porém com aplicação era 

direcionada à Região Metropolitana de Fortaleza – RMF. Não custa lembrar que a referida 
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norma foi editada em período em que não se cogitava a aplicação do instituto jurídico 

“florestas e demais formas de vegetação de preservação permanente” nas áreas urbanas e/ou 

metropolitanas.  

Conforme narrado em tópico anterior, somente a partir da alteração promovida pela 

Lei nº 7.803/1989 no antigo Código Florestal (Lei nº 4.771/1965) se passou a visualizar a 

possibilidade de aplicação do regime jurídico das APPs nas áreas urbanas. Naquela época a 

aplicação jurídica da Lei nº 4.771/1965 era eminentemente rural.  

A referida lei estadual também é anterior à Lei nº 6.766/1979, que em seu art. 4º, III 

determinava que os loteamentos deviam respeitar, ao longo das águas correntes e dormentes, 

uma faixa non aedificandi de 15 (quinze) metros de cada lado. Ou seja, diferentemente de 

hoje, em que há várias normas tratando um mesmo espaço, em 1977 não havia norma 

disciplinando o uso e ocupação do entorno dos mananciais, cursos, reservatórios de água e 

demais recursos hídricos da Região Metropolitana de Fortaleza – RMF. Portanto a referida lei 

estadual veio disciplinar uma situação que não era tutelada por norma específica, no caso, 

entorno de recursos hídricos situado em zona urbana. 

A referida lei tinha como sistemática declarar áreas de proteção, as quais estariam 

sujeitas a restrições de uso. Tais áreas de proteção se situariam no entorno de mananciais, 

cursos, reservatórios de água e demais recursos hídricos existentes na Região Metropolitana 

de Fortaleza – RMF.  

Nas áreas de proteção, deveriam ser estabelecidas áreas ou faixas de 1ª e 2ª Categorias, 

caracterizadas por restrições decrescentes de uso. Ou seja, as restrições na faixa de 1ª 

Categoria seriam maiores que as constantes na faixa de 2ª Categoria. As áreas ou faixas de 1ª 

Categoria, sujeitas a maior restrição, abrangeriam, inclusive, o corpo de água. Nos limites da 

faixa de 1ª Categoria teriam início as áreas ou faixas de 2ª Categoria. Traduzindo: a faixa 1ª 

Categoria situava-se na área próxima ao recurso hídrico e a faixa de 2ª Categoria iniciava no 

limite daquela. Assim, a medida que se distanciava do recurso hídrico, se passava da 1ª para a 

2ª categoria, com a respectiva diminuição das restrições ao uso e ocupação do solo. 

Segundo a referida lei, as áreas ou faixas de 1ª e 2ª Categoria deveriam ser delimitadas 

por legislação complementar, observando-se o uso preponderante e as peculiaridades de cada 

recurso hídrico e visando a disciplinar o uso do solo a fim de: 

I – assegurar perfeito escoamento das águas pluviais das bacias hidrográficas; 

II – exercer ação preventiva contra a erosão e o consequente assessoramento; 
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III – impedir o acesso superficial e subsuperficial de poluentes aos corpos de água; 

IV – proteger e fomentar a cobertura vegetal. 

No caso do rio Cocó, as faixas de 1ª e 2ª Categoria foram delimitadas por meio do 

Decreto Estadual nº 15.274, de 25/05/1982. Ou seja, o referido decreto serviu com “legislação 

complementar” à Lei Estadual nº 10.147/1977. Em consulta feita junto à Superintendência 

Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, foi obtido o arquivo vetorial da poligonal das faixas 

de 1ª e 2ª Categoria do rio Cocó, no trecho do rio situado na área em estudo. A Figura 37 

apresenta a referida poligonal na área em estudo.  

Ademais, para fins de contextualização espacial, a Figura 38 ilustra o posicionamento 

das referidas faixas de 1ª e 2ª Categoria do rio Cocó em relação a poligonal extraída dos 

decretos estaduais (decretos estaduais nºs 20.253/1989, 21.312/1991 e 22.587/1993).  

Vale lembrar que a definição de tais faixas ocorreu na década de 1980, ou seja, após as 

ações do PLANDIRF de 1972 e a desativação das salinas. Ou seja, a definição das faixas 

ocorreu pós canalização do rio Cocó e recuperação da vegetação de mangue, a qual foi 

impulsionada pelo lançamento de efluentes não tratados a montante do rio Cocó.  

A Figura 39 ilustra as poligonais das faixas de 1ª e 2ª Categoria sobrepostas num 

mosaico de imagens de Fortaleza de 1958 e 2013. Como se pode verificar, à época do pleno 

funcionamento da salina (década de 1950), em que o rio Cocó possuía formação sinuosa 

conformando-se com as atividades da salina. Desse modo, as faixas de 1ª e 2ª Categoria muito 

provavelmente teriam outra localização caso fossem delimitadas naquela época. 

No que se refere aos usos permitidos e proibidos nas referidas faixas, o art. 15 da 

referida lei determinava que apenas serão permitidos, nas áreas ou faixas de 1ª Categoria, os 

seguintes usos e atividades: I – pesca; II – exploração agrícola sem uso de defensivos ou 

fertilizantes; III – excursionismo; IV – natação; V – esportes náuticos; VI – outros esportes ao 

ar livre. O parágrafo único do referido artigo permitia a construção de ancoradouros de 

pequeno porte, rampas para lançamento de barcos, pontões de pesca, tanques para 

piscicultura, equipamentos destinados ao campismo e a outras formas de lazer, desde que tais 

projetos fossem previamente aprovados.  

No que se refere à faixa de 2º Categoria, observadas as demais restrições impostas pela 

referida lei, poderiam ser permitidos os seguintes usos: I – residencial; II – industrial; III – 

institucional; IV – comercial e de serviços; V – recreativos; VI – exploração agrícola; VII – 

extração vegetal, florestamento e reflorestamento. 
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Figura 37 - Fortaleza – 2013. Faixas de 1ª e 2ª Categoria do rio Cocó.  

Fonte: SEMACE. Adaptado por Azevedo, 2014. 
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Figura 38 - Fortaleza – 2013. "Parque do Cocó" e Faixas de 1ª e 2ª Categoria do rio Cocó.  

Fonte: SEMACE. Adaptado por Azevedo, 2014. 
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Figura 39 - Mosaico Fortaleza – 1958/2013 e Faixas de 1ª e 2ª Categoria do rio Cocó.  

Fonte: SEMACE e CPRM/SACS. Adaptado por Azevedo, 2014. 
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Ainda com relação a faixa de 2º Categoria, o art. 22 prescrevia que somente eram 

permitidos loteamentos, edificações, reformas, ampliações para quaisquer dos fins 

enumerados no art. 21, se satisfazerem aos seguintes requisitos, sem prejuízo das demais 

exigências legais: 

I – em cada lote, deve permanecer, obrigatoriamente, sem pavimentação e sem 

impermeabilização, uma extensão de terreno não inferior a 50% (cinquenta por cento) 

da área total do lote; 

II – a máxima densidade demográfica admissível deve ser compatível com a infra-

estrutura sanitária existente.  

Ademais, os arts. 23 a 32 da mencionada lei apresentavam uma série de restrições e 

condições para o uso do solo na faixa de 2ª Categoria, como por exemplo, restrições a 

construção de hospitais, laboratórios e outros estabelecimentos congêneres (art. 23), proibição 

de construir cemitérios (art. 28), entre outras. 

Nas áreas de proteção em comento, a referida lei estadual determinava (art. 5º) que o 

licenciamento de atividades industriais, comerciais, recreativas ou de prestação de serviços, 

bem como a aprovação de projetos de loteamento, arruamentos, edificações, obras públicas ou 

particulares, reformas ou ampliações de edificações existentes, por qualquer órgão, 

dependeriam da aprovação prévia da Autarquia da Região Metropolitana de Fortaleza – 

AUMEF, após parecer favorável da Superintendência do Desenvolvimento do Estado do 

Ceará – SUDEC. 

O caput art. 7º da citada lei definia que a elaboração, implantação e adequação dos 

planos de urbanização e desenvolvimento a serem executados na Região Metropolitana de 

Fortaleza – RMF, deveria observar os comandos ali dispostos. Além disso, o §3º do art. 7º 

prescrevia que a execução de planos de urbanização, de iniciativa de órgãos estaduais e das 

prefeituras dos municípios que integram a Região Metropolitana de Fortaleza – RMF, 

localizados nas áreas de proteção, dependerá da aprovação da AUMEF, condicionada à 

anuência da SUDEC.  

Ocorre que tanto a AUMEF, quanto a SUDEC foram extintas. Autarquia da Região 

Metropolitana de Fortaleza (AUMEF), instituída pela Lei Estadual nº 9.800/1973, foi extinta 

pela Lei Estadual nº 11.831/1991, a qual criou Superintendência do Desenvolvimento Urbano 

do Estado do Ceará - SEDURB, tendo esta sucedido aquela quanto ao patrimônio e serviços. 

A SEDURB, por sua vez, foi extinta pela Lei Estadual nº 12.961/1999, tendo os respectivos 
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serviços e patrimônio sido repassados à Secretaria de Infraestrutura do Estado Ceará – 

SEINFRA/CE. Já a SUDEC, criada pela Lei Estadual nº Lei nº 6.083/1962, foi extinta pela 

Lei nº Lei Estadual nº 11.411, de 28 de Dezembro de 1987, a qual criou a Superintendência 

Estadual do Meio Ambiente – SEMACE, tendo esta sucedido os serviços e patrimônio 

daquela. 

Uma questão que merece ser comentada diz respeito ao período em que a Lei Estadual 

nº 10.147/1977 foi editada. Tal exercício é necessário para entender porque a definição de 

planos de desenvolvimento urbano, bem como sua execução, hoje autonomamente realizados 

pelos municípios, segundo a referida lei, deveria passar pelos crivos de AUMEF e SUDEC, 

autarquias vinculadas ao Governo do Estado do Ceará. 

Isso é compreensível, tendo em vista que a Lei Estadual nº 10.147/1977 foi editada 

sob o regime jurídico da Constituição de 1967, emendada em 1969 (Constituição de 1969), 

período em que os municípios não possuíam autonomia político-administrativa. Todavia, com 

o advento da Constituição de 1988, os municípios foram dotados de autonomia político-

administrativa. Segundo o art. 18 da atual Constituição, a organização político-administrativa 

da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os 

municípios, todos autônomos. 

Assim, era natural, dentro daquele ordenamento, que leis estaduais disciplinassem o 

uso e ocupação do solo dos municípios, sobretudo aqueles situados em regiões 

metropolitanas. Contudo, um dos problemas da Lei Estadual nº 10.147/1977 (complementada 

pelo Decreto Estadual nº 15.274/1982) é o seu conflito espacial com PDP-FOR/2009. 

Da análise da Figura 40 se verifica que o zoneamento da PDP-FOR/2009 foi definido 

sem levar em consideração as faixas de 1ª e 2ª Categoria em comento. Há sobreposição da 

faixa de 2ª Categoria em diversas subzonas da “Macrozona de Ocupação Urbana” (ZOP 2 – 

30, ZOC 30, ZOP 1 – 30, ZOM 1 – 45, ZOM 1 – 75, ZOM 2 – 100 e ZRU 1 – 60), além de 

subzonas da “Macrozona de Proteção Ambiental” (ZPA 1, ZPA 3, ZRA, ZIA – Cocó, ZIA – 

Praia do Futuro e ZIA – Sabiaguaba). Os parâmetros urbanísticos dessas zonas do PDP-

FOR/2009 são distintos dos previstos na Lei Estadual nº 10.147/1977 (complementada pelo 

Decreto Estadual nº 15.274/1982), notadamente a faixa de 2ª de Categoria. 
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Figura 40 - Fortaleza – 2013. Faixas de 1ª e 2ª Categoria do rio Cocó e zonas do PDP-FOR/2009.  

Fonte: SEMACE e SEUMA. Adaptado por Azevedo, 2014. 
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Demais disso, há outros conflitos de ordem tributária na aplicação da Lei Estadual nº 

10.147/1977 e o respectivo Decreto Estadual nº 15.274/1982. O valor do Imposto Predial 

Territorial Urbano - IPTU toma como base o zoneamento do Plano Diretor, que conflita com o 

disciplinamento da Lei nº 10.147/1977. Somado a isso, haverá problemas na aplicação de 

alguns instrumentos financeiros, tributários e jurídicos previstos no Estatuto da Cidade, tais 

como: outorga onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, IPTU 

progressivo, entre outros. 

Tais instrumentos se baseiam nos parâmetros de aproveitamento mínimo, básico e 

máximo previsto no zoneamento do Plano Diretor. Será inviável aplicar tais instrumentos se, 

no caso em tela, no lugar de se aplicar os parâmetros do zoneamento do PDP-FOR/2009, 

forem aplicados os parâmetros de uso e ocupação da Lei Estadual nº 10.147/1977 

(complementada pelo Decreto Estadual nº 15.274/1982). Portanto, é claro o conflito entre a 

Lei Estadual nº 10.147/1977 (complementada pelo Decreto Estadual nº 15.274/1982) e a Lei 

Complementar Municipal nº 62/2009 (PDP-FOR/2009). 

Aparentemente, a referida lei não teria sido recepcionada pela Constituição Federal de 

1988, na medida em que contém alguns dispositivos que não respeitam a autonomia político-

administrativa dos municípios, como, por exemplo, a sistemática de atuação de AUMEF e 

SUDEC prevista no art. 7º. Além disso, embora seja editada com fins de preservação de 

recursos hídricos, apresenta disciplinamento de uso e ocupação do solo que a Constituição 

Federal de 1988 conferiu ao Plano de Diretor (art. 182 da CF/1988), norma expedida pelos 

municípios. Ou seja, a referida lei editada em 1977, com a finalidade de disciplinar a política 

de desenvolvimento e de expansão urbana, com o advento da CF/1988 e o Estatuto de Cidade, 

passa conflitar com o Plano Diretor do município. 

Por outro lado, o art. 24, VI da CF/1988 prevê que compete aos estados legislar 

concorrentemente com a União sobre “florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, 

defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição”. 

Assim, com base nesses artigos, em tese, haveria fundamento para recepção da Lei nº 

10.147/1977 pela CF/1988.  

Além disso, o art. 25, §3º da CF/1988 prevê a figura das regiões metropolitanas, 

conceito no qual a Lei Estadual nº 10.147/1977 se baseou. De acordo com referido dispositivo 

da Carta Magna de 1988, os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de 
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municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções 

públicas de interesse comum. Porém, a despeito desta previsão constitucional, há grande 

discussão sobre a natureza jurídica das “regiões metropolitanas”. 

De acordo com Silva (2012), a região metropolitana seria um conceito jurídico que 

institucionaliza um fenômeno inorgânico, empírico, problemático, a saber, a existência de 

núcleos urbanos contíguos, com interesses públicos comuns. Nessa sistemática, pode-se dizer 

que os municípios que empiricamente se inseriram numa situação de conurbação, 

compulsoriamente serão inseridos na região metropolitana, criada por lei complementar 

estadual.  

Segundo Alves (2001), a região metropolitana deve ser considerada uma autarquia 

territorial, intergovernamental e plurifuncional, sem personalidade política. Contudo, ainda 

segundo Alves (op. cit), o estado cria e organiza tal entidade administrativa pública, mediante 

lei complementar, mas não pode deixar, sob pena de inconstitucionalidade da medida, de 

admitir a participação dos municípios metropolitanos (ou integrantes das aglomerações 

urbanas ou microrregiões) para decidirem sobre os assuntos regionais que, em última 

instância, são também de seu interesse (local). Ou seja, ainda que o estado seja o criador da 

região metropolitana, no regime da atual Constituição, os municípios devem participar desse 

processo, assegurando, assim, o respeito à autonomia destes. 

O assunto em pauta foi objeto de análise do Supremo Tribunal Federal – STJ. No 

âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 1.842/RJ, assim se manifestou o 

Ministro Ricardo Lewandowsky, em seu voto vista, sobre a integração compulsória dos 

municípios, bem como a necessária participação destes na condução das “entidades regionais” 

(regiões metropolitanas): 

A integração compulsória dos Municípios às entidades regionais, regularmente 
criadas, não significa, contudo, que eles renunciem à participação em sua gestão, 
notadamente no que respeita ao exercício das funções públicas de interesse comum.  

Diferentemente, porém, do modelo que vigorava antes do advento da atual 
Constituição, ou seja, aquele estabelecido nas Cartas de 1967 e 1969, no qual os 
Municípios eram apenas consultados – e de forma não vinculante - sobre a prestação 
de serviços metropolitanos, no novo desenho institucional, eles têm, na qualidade de 
titulares originários de parcela das funções públicas de interesse comum, o 
inafastável direito de participar do processo decisório no plano intergovernamental.  

 

O acórdão que julgou ADI nº 1.842/RJ, de 06/03/2013 (DJ 16/09/2013), destaca que 

“a Constituição Federal conferiu ênfase à autonomia municipal ao mencionar os municípios 

como integrantes do sistema federativo (art. 1º da CF/1988) e ao fixá-la junto com os estados 
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e o Distrito Federal (art. 18 da CF/1988). A essência da autonomia municipal contém 

primordialmente (i) autoadministração, que implica capacidade decisória quanto aos 

interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica; e (ii) autogoverno, que determina a 

eleição do chefe do Poder Executivo e dos representantes no Legislativo.  

A decisão sustenta que o interesse comum e a compulsoriedade da integração 

metropolitana não são incompatíveis com a autonomia municipal. E mais: o mencionado 

interesse comum não é comum apenas aos municípios envolvidos, mas ao estado e aos 

municípios do agrupamento urbano. Tal interesse comum inclui funções públicas e serviços 

que atendam a mais de um município, assim como os que, restritos ao território de um deles, 

sejam de algum modo dependentes, concorrentes, confluentes ou integrados de funções 

públicas, bem como serviços supramunicipais. Por fim, segue trecho da ementa do citado 

acórdão, no qual tem-se o seguinte alerta: 

[…] 
5. […] É necessário evitar que o poder decisório e o poder concedente se 
concentrem nas mãos de um único ente para preservação do autogoverno e da 
autoadministração dos municípios. Reconhecimento do poder concedente e da 
titularidade do serviço ao colegiado formado pelos municípios e pelo estado 
federado. A participação dos entes nesse colegiado não necessita de ser paritária, 
desde que apta a prevenir a concentração do poder decisório no âmbito de um único 
ente. A participação de cada Município e do Estado deve ser estipulada em cada 
região metropolitana de acordo com suas particularidades, sem que se permita que 
um ente tenha predomínio absoluto. [...] 

 

Ou seja, as regiões metropolitanas irão, compulsoriamente, abranger os municípios 

inseridos na respectiva conurbação, cabendo ao estado instituir a região por lei complementar. 

Contudo, isso não significa que a autonomia dos municípios deva ser desconsiderada, razão 

pela qual deve ser assegura a plena participação destes no planejamento e nas decisões 

relativas a tais “entidades regionais”. Conforme pontuado por Alves (2001), se o município 

não pode se excluir da região metropolitana, em contrapartida tem o direito de exigir sua 

participação decisória no plano intergovernamental, em conjunto com o próprio estado, 

obrigando-se a aceitar, contudo, as decisões implementadas pelo conselho metropolitano, 

mesmo que haja inflexões e atuações em seu próprio território.  

Nesse cenário, considerado a época em que foi editada (Cartas de 1967 e 1969), bem 

como a forma como foi estruturada, para ser juridicamente segura a Lei Estadual nº 

10.147/1977 deveria passar por uma revisão que, à luz da Constituição de 1988, deveria 

ocorrer com a plena participação dos municípios situados na Região Metropolitana de 

Fortaleza – RMF. Como bem frisado no voto vista do Ministro Ricardo Lewandowsky (ADI 

nº 1.842/RJ), destacado anteriormente, “diferentemente, porém, do modelo que vigorava antes 
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do advento da atual Constituição, ou seja, aquele estabelecido nas Cartas de 1967 e 1969, no 

qual os Municípios eram apenas consultados – e de forma não vinculante (...), no novo 

desenho institucional, eles têm, (...) o inafastável direito de participar do processo decisório 

no plano intergovernamental”. De todo modo, a análise completa da recepção da referida lei 

estadual pela CF/1988 demandaria análise jurídica de extrema profundidade, o que seria mais 

adequado em trabalho específico. A finalidade dessas linhas é apontar os conflitos jurídicos e 

ambientais na área em conflito, bem como propor diretrizes a serem observadas na solução do 

problema.  

Contudo, ante a indefinição quanto à validade jurídica da Lei Estadual nº 10.147/1977 

e do respectivo Decreto Estadual nº 15.274/1982, frente à CF/1988 e ao Estatuto da Cidade 

(Lei 10.257/2001), não se mostra prudente estruturar os critérios de delimitação e 

disciplinamento de uma futura unidade de conservação com base nas referidas normas 

estaduais.  

Em suma, entende-se ser juridicamente inseguro planejar a gestão ambiental da área 

com base na Lei Estadual nº 10.147/1977(complementada pelo Decreto Estadual nº 

15.274/1982), em detrimento do disposto no zoneamento da Lei Complementar Municipal nº 

62/2009 (PDP-FOR/2009). Considerando o ordenamento jurídico em que foi editada Lei 

Estadual nº 10.147/1977 e o respectivo Decreto Estadual nº 15.274/1982, considerando que a 

CF/1988 atribuiu ao Plano Diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento e 

de expansão urbana, é juridicamente mais seguro implementar a gestão ambiental da área em 

estudo com base nos parâmetros urbanísticos previstos na Lei Complementar Municipal nº 

62/2009 (PDP-FOR/2009). 

Em razão da sobreposição espacial, na prática, não é um exercício simples 

compreender como funciona a aplicação dos vários institutos jurídicos ora apontados. Ou seja, 

dois ou mais institutos incidem num mesmo espaço, o que gera grandes divergências entre os 

operadores do direito, bem como um verdadeiro caos no âmbito do órgãos e entes 

responsáveis por autorizar a instalação de obras e atividades.  

A Figura 41 ilustra a confusa aplicação de todos os referidos institutos jurídicos ao 

mesmo, evidenciando o quão confuso se tornou a gestão do uso e ocupação do solo na área 

em estudo. Essa “salada” normativa, no lugar de proteger, termina gerando insegurança 

jurídica. Como aqui evidenciado, a correta aplicação desses institutos jurídicos espacialmente 

sobrepostos demanda uma interpretação integrada das referidas normas pertinentes, o que 

nem sempre é tarefa fácil. 
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Figura 41 - Fortaleza – 2013. Faixas de 1ª e 2ª Categoria do rio Cocó, terrenos de marinha e zonas do PDP-FOR/2009.  

Fonte: SEMACE e SEUMA. Adaptado por Azevedo, 2014. 
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Em suma, apresentados estes breves comentários sobre as áreas com regime jurídico 

diferenciado decorrente de leis federais, estaduais e municipais, que se passe a tratar sobre as 

demais questões jurídico-institucionais relativas à área conhecida como “Parque do Cocó”. 

 

4.5. Tentativas de gestão ambiental da área em estudo por meio de unidades de 

conservação 

A despeito das normas relativas ao uso e ocupação do solo, a área em questão 

necessita de uma gestão diferenciada. Isso porque o fato de um local estar situado, por 

exemplo, em áreas de preservação permanente - APPs, por si só, não franqueia o acesso do 

público aos espaços ali existentes. Ou seja, a área privada em APP, continua sendo privada. A 

diferença é que o proprietário tem limitação das possibilidades de uso e ocupação do solo. O 

mesmo se aplica com relação à ZPA 1 e, se fosse o caso, às faixas de 1ª e 2ª Categoria. Ou 

seja, tais institutos apenas limitam o uso e ocupação do solo privado, mas não o tornam 

público.  

E com relação aos terrenos de marinha, ainda que sejam bens da União, podem ser 

objeto de várias formas de utilização por terceiros (aforamento, ocupação, cessão de uso, 

permissão, concessão de uso especial para fins de moradia, etc) tendo em vista serem 

considerados bens dominiais. Logo, caso um terceiro esteja de posse de um dos instrumentos 

relativos ao uso dos terrenos de marinha, o controle do acesso ao local será do detentor, isto é, 

não será franqueado acesso do público ao terreno. 

Nesse panorama, ao longo dos anos, a criação de uma unidade de conservação na área 

em estudo tem sido a solução visualizada para efetivar a gestão ambiental dessa área, bem 

como garantir sua utilização sustentável, franqueando o seu acesso ao público. 

 

4.5.1. As categorias de unidade de conservação previstas na Lei do SNUC 

Conforme já apontado neste trabalho, a Lei nº 9.985/2000 (Lei do SNUC) previu 12 

(doze) categorias de unidades conservação, dividindo-as em dois grupos, a saber: Unidades de 

Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. Nas UCs de proteção integral, procura-se 

preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com 

exceção dos casos previstos na própria Lei n° 9.985/2000. Já nas de uso sustentável, 



205 
 

 

 

oobjetivo básico é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela 

dos seus recursos naturais. 

O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias de 

unidade de conservação: Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque Nacional; 

Monumento Natural; e o Refúgio de Vida Silvestre.  

A Estação Ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de 

pesquisas científicas. A Reserva Biológica, por sua vez, tem como objetivo a preservação 

integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência 

humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus 

ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o 

equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. Já o Parque 

Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande 

relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o 

desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em 

contato com a natureza e de turismo ecológico. O Monumento Natural tem como objetivo 

básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. Por fim, o 

Refúgio de Vida Silvestre tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram 

condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da 

fauna residente ou migratória. 

No que se refere ao grupo das Unidades de Uso Sustentável, tem-se as seguintes 

categorias de unidade de conservação: Área de Proteção Ambiental; Área de Relevante 

Interesse Ecológico; Floresta Nacional; Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável; e Reserva Particular do Patrimônio Natural.  

A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de 

ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente 

importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como 

objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 

assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Já a Área de Relevante Interesse 

Ecológico trata-se de uma área em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma 

ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros 

da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância 

regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os 



206 
 

 

 

objetivos de conservação da natureza. A Floresta Nacional corresponde a uma área com 

cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso 

múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos 

para exploração sustentável de florestas nativas.  

No que refere à Reserva Extrativista, trata-se de uma área utilizada por populações 

extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, 

na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos 

básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável 

dos recursos naturais da unidade. A Reserva de Fauna corresponde a um espaço natural com 

populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, 

adequadas para estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos 

faunísticos. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga 

populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos 

recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas 

locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da 

diversidade biológica. Finalmente, a Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área 

privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica.  

É importante frisar que a Lei nº 9.985/2000, por si só, não cria unidades de 

conservação. Ela estabelece os tipos de unidades de conservação, os critérios e parâmetros a 

serem observados na criação de uma unidade de conservação no caso concreto. Segundo 

Derani (2001), a Lei do SNUC apresenta a devida medida para a ação do Poder Público, 

unificando e ordenando – sistematizando – o procedimento de criação das unidades de 

conservação, as denominações da cada UC, bem como as características que devem conter 

cada espécie de UC. Destarte, a criação de UCs, no caso concreto, deve obedecer aos critérios 

e diretrizes previstas na Lei do SNUC. 

Nos termos da Lei do SNUC, as UCs devem ser criadas por um ato do Poder Público e 

a instância administrativa responsável pela criação da unidade se responsabilizará pela sua 

gestão. De acordo com Machado (2001), a Lei do SNUC não exigiu que as unidades de 

conservação fossem criadas somente por lei, já que o art. 22 prevê que as unidades são criadas 

por ato do Poder Público. Desta feita, a criação de uma UC pode se dar por lei ou por decreto 

do chefe do poder executivo (Federal, Estadual ou Municipal). As unidades de conservação do 

grupo de Uso Sustentável podem ser transformadas total ou parcialmente em unidades do 

grupo de Proteção Integral, por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico o qual 
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criou a unidade. Ademais, a ampliação dos limites de uma unidade de conservação, sem 

modificação dos seus limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por 

instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade. 

Já a extinção, diminuição ou flexibilização da proteção de um UC somente pode 

ocorrer mediante lei específica. Assim reza o parágrafo 7º do art. 22 ao estabelecer que  a 

desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só pode ser feita mediante 

lei específica. A lógica da lei SNUC é, pois, facilitar a criação e ampliação e aumento da 

proteção das UCs e tornar mais dificultosa a flexibilização das referidas áreas protegidas. Eis 

porque a criação, ampliação e aumento da proteção podem ocorrer por lei ou decreto, ao passo 

que a redução e flexibilização somente se dá mediante lei específica.  

O disposto no §7º do art. 2º da Lei do SNUC vai ao encontro do que reza o art. 225, 

§1º, III da Constituição Federal de 1988-CF/88, o qual determina que compete ao Poder 

Público 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. Segundo Amado (2013) a lógica constitucional foi dificultar ao máximo a redução dos 

limites de um espaço ambiental especialmente protegido, a redução da sua proteção ou a sua 

extinção, que somente poderá se operar por lei específica, ainda que a UC tenha sido 

instituída por decreto. 

Cumpre ressaltar, ainda, que a criação de UCs deve ser precedida de estudos técnicos e 

de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais 

adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento. Na criação de Estação 

Ecológica ou de Reserva Biológica, contudo, não é obrigatória a consulta pública. Segundo o 

Supremo Tribunal Federal-STF, quando do julgamento do Mandado de Segurança nº 25.347, 

em 17/02/2010, a consulta pública, que não tem natureza de plebiscito, visa a subsidiar a 

definição da localização, da dimensão e dos limites mais adequados para a unidade de 

conservação, sendo facultativa quando se tratar de proposta de criação de estação ecológica 

ou reserva biológica. 

Em termos burocráticos, é bastante complicada a criação de UCs de proteção integral, 

tendo em vista a necessidade de desapropriações na maioria dos casos. Das 05 (cinco) 

modalidades de UCs do tipo proteção integral, 03 (três) devem ser obrigatoriamente de posse 

e domínio públicos, no caso: Estação Ecológica; Reserva Biológica e Parques Naturais 

(Nacional, Estadual ou Municipal). E com relação ao Monumento Natural e ao Refúgio de 

Vida Silvestre, embora a citada lei permita a constituição por áreas particulares, na prática, as 
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áreas precisam ser desapropriadas, seja porque há incompatibilidade entre os objetivos da área 

e as atividades privadas, seja porque não há aquiescência do proprietário às condições 

propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade. Dessa forma, muitas 

tentativas de criação dessas categorias esbarram na inviabilidade financeira ou na falta de 

interesse político. 

Segue Tabela 14 sistematizando as modalidades de unidade de conservação do tipo 

proteção integral e a respectiva dominialidade. 

Tabela 14 – Modalidade de UC de proteção integral e respectiva dominialidade.  

Modalidade de UC Dominialidade 

Estação Ecológica  
Posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares 
incluídas em seus limites serão desapropriadas.  

Reserva Biológica  
Posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares 
incluídas em seus limites serão desapropriadas.  

Parque Natural (Nacional, 
Estadual ou Municipal)  

Posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares 
incluídas em seus limites serão desapropriadas.  

Monumento Natural  

Pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja 
possível compatibilizar os objetivos da unidade com a 
utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos 
proprietários.  

Refúgio de Vida Silvestre  

Pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja 
possível compatibilizar os objetivos da unidade com a 
utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos 
proprietários.  

  Fonte: Amado, 2013. Adaptado por Azevedo, 2014 

 

Tendo em vista a dificuldade de criação de UCs de proteção integral, o Poder Público 

acaba optando pelas por aquelas institucionalmente mais fáceis, no caso, as de uso 

sustentável, sendo a Área de Proteção Ambiental (APA) a categoria mais adotada. 

Infelizmente, as APAs são bastante ineficientes no que tange à tentativa de manutenção da 

qualidade ambiental de áreas ecológicas relevantes encravadas em zonas urbanas. Isso se deve 

ao fato de as APA serem unidades de conservação do grupo “uso sustentável”, ou seja, admite 

o uso direto dos recursos naturais. Assim, não há força coercitiva necessária à plena proteção 

ambiental desses ecossistemas ameaçados pelo seu entorno urbano. Além disso, em muitos 

casos o Plano de Manejo não existe ou, quando este existe, não é implementado.  

Em casos análogos ao do rio Cocó (áreas de manguezais encravados em áreas 

urbanas), o uso de APAs não tem se mostrado eficiente na implementação de uma efetiva 

gestão ambiental. 
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A Área de Proteção Ambiental (APA) do Estuário do Rio Ceará, criada pelo Decreto 

Estadual nº 25.413, de 29 de março de 1999, é um exemplo de que a utilização da categoria 

APA não atende às necessidades de uma área com condições análogas ao trecho do rio Cocó 

objeto do presente estudo. Localizada em Caucaia/CE, a APA do Estuário do Rio Ceará 

compreende 2.744,89 hectares e abriga aproximadamente 500 hectares de ecossistema 

manguezal. A Figura 42 ilustra a dimensão e localização da referida unidade de conservação. 

A SEMACE (1999) justificou a transformação dessa área em uma Unidade de Conservação da 

Natureza foi à fragilidade do equilíbrio ecológico local, além da evidente beleza cênica, ou 

seja, atributos semelhantes ao que se visa resguardar no “Parque do Cocó” 

Conforme o Decreto Estadual nº 25.413/1999 elenca que a APA do Estuário do Rio 

Ceará tem os seguintes objetivos: I. Proteger e conservar as comunidades bióticas nativas, os 

recursos hídricos e os solos; II. Proporcionar à população regional métodos e técnicas 

apropriadas ao uso do solo, de maneira a não interferir no funcionamento dos refúgios 

ecológicos, assegurando a sustentabilidade dos recursos naturais e respeito às peculiaridades 

histórico-culturais, econômicas e paisagísticas locais, com ênfase na melhoria da qualidade de 

vida dessa comunidade; III. Ordenar o turismo ecológico, científico e cultural e as demais 

atividades econômicas compatíveis com a conservação ambiental; e IV. Desenvolver, na 

população regional, uma consciência ecológica e conservacionista. 

O art. 3º do decreto que criou a referida unidade de conservação estabelece, 

textualmente, que ficam proibidas as seguintes atividades: I. A implantação ou ampliação de 

atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, capazes de afetar os mananciais de 

água, formas do relevo, cobertura florestal, o solo e ar; II. A realização de obras de 

terraplanagem e a abertura de estradas bem como sua manutenção, quando essas iniciativas 

importarem em sensíveis alterações das condições ecológicas; III. Derrubada de vegetação de 

preservação permanente definidas nos arts. 2° e 3° da Lei Federal n.° 4.771, de 15 de 

setembro de 1965 e o exercício de atividades que impliquem em matança, captura, extermínio 

ou molestamento de quaisquer espécies de animais silvestres; IV. Projetos urbanísticos, 

parcelamento do solo e loteamentos, sem prévia autorização da SEMACE, antecedida dos 

respectivos estudos de impacto ambiental nos termos das prescrições legais e regulamentares 

e de acordo com os arts. 11 e 14 da Lei Estadual n.° 11.411, de 28 de dezembro de 1987; V. O 

uso de agrotóxicos, em desacordo com as normas ou recomendações técnicas estabelecidas; 

VI. Qualquer forma de utilização que possa poluir ou degradar os recursos hídricos 

abrangidos pela APA, como também o despejo de efluentes, resíduos ou detritos, capazes de 
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provocar danos ao meio ambiente; VII. As atividades de mineração, dragagem escavação que 

venham a causar danos ou degradação do meio ambiente e/ou perigo para as pessoas ou para a 

biota; VIII. O exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada erosão das terras 

e/ou um acentuado assoreamento das coleções hídricas; e IX. As demais atividades danosas 

previstas na legislação ambiental.  

A despeito de todas essas restrições previstas no decreto estadual que criou a APA do 

Estuário do Rio Ceará, não se conseguiu conter a degradação ambiental na área em questão. 

No que se refere à degradação ambiental presente na APA do Estuário do Rio Ceará, mostra-

se oportuno trazer à tona trechos de recente trabalho desenvolvimento por Almeida e Andrade 

(2012, p. 66-69).  

(…) Especialistas apontam a expansão urbana e a poluição hídrica como duas das 
principais causas das tensões ambientais na APA do RC. Apesar de sua grande 
importância socioambiental, as águas do rio Ceará têm sofrido impactos 
significativos causados por poluição industrial e doméstica de forma intensa e 
contínua.  
(...) 
Outro fato que chama a atenção de qualquer observador é a onipresença de material 
plástico na forma de garrafas, sacos e embalagens variadas flutuando na água ou 
presos às raízes e galhos das árvores do mangue, sendo tal evento, clara indicação do 
lançamento de lixo às margens, ou diretamente, tanto no rio quanto em seus 
afluentes.  
(...) 
Diante disso, os níveis crescentes de deterioração ambiental na APA do RC também 
podem ser creditados ao adensamento demográfico acompanhado do incremento 
quantitativo das atividades humanas nas cidades de Fortaleza e Caucaia. Uma 
amostragem dessa expansão territorial pode ser parcialmente obtida ao se avaliar o 
crescimento dos bairros residenciais Vila Velha e Parque Leblon, em Fortaleza e 
Caucaia respectivamente, ambos situados próximos à foz do rio Ceará. 
(...) 
Enfim, diante do exposto e confirmando-se as tendências atuais, pode-se projetar 
para o futuro a continuidade das ações degradadoras atualmente verificadas, as quais 
podem culminar em prejuízos de grande monta, ou até mesmo irreparáveis para uma 
biodiversidade resultante de milhões de anos de evolução biológica, além da 
expectativa de agravamento dos problemas sociais na área de abrangência da APA a 
não ser que medidas urgentes sejam tomadas visando à proteção dos atributos 
socioambientais constitutivos da Área de Proteção Ambiental do Estuário do Rio 
Ceará.  

 

Nesse contexto, a Figura 43 ilustra uma semelhança entre o estuário do rio Ceará e o 

trecho do rio Cocó em análise. Tal como a área do “Parque do Cocó”, apesar de estar na ZPA 

1 e em terrenos de marinha, encontra-se altamente degradada. E vale lembrar: a área 

degradada se encontra situada dentro de uma APA desde 29/03/1999.  

Além disso, em 2005 a SEMACE concluiu o documento técnico relativo ao Plano de 

Manejo da APA do Estuário do Rio Ceará, contudo, até a presente data, não foi editada norma 

conferindo coercitividade jurídica ao referido plano. Passados mais de 15 anos desde a criação 
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e 9 anos desde a conclusão do documento técnico relativo ao Plano de Manejo, a APA do 

Estuário do Rio Ceará não foi capaz de recuperar, nem evitar a degradação da área em 

questão. Assim, a categoria APA muito provavelmente não efetivará a plena gestão ambiental 

na área conhecida como Parque do Cocó. 

No que se refere ao uso da categoria Área de Relevante Interesse Ecológico - ARIE, 

tal categoria também não garante a implementação de uma efetiva gestão ambiental na área. 

Isso porque, além de ser aplicada em áreas de pequena extensão (o que não é o caso em tela), 

trata-se de uma unidade de conservação do grupo uso sustentável, ou seja, que permite o uso 

direto. E tal como a APA, a ARIE, por si só, não tornará o espaço de livre acesso ao público. 

Desse modo, mesmo com eventual restrição de uso e ocupação do solo, não será franqueado o 

acesso ao público ao terreno. Ou seja, o acesso e uso do terreno para, por exemplo, atividades 

de lazer compatíveis, continuará sob o controle do titular de propriedade e não do órgão/ente 

gestor da unidade de conservação. Assim, não custa reiterar: criar APA ou ARIE, por si só, 

não significa que uma área deixará de ser privada e passar a ser pública, apenas imporá 

restrições ao uso e ocupação do solo pelo proprietário. 
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Figura 42 - Fortaleza – 2013. APA do Estuário do rio Ceará.  

Fonte: SEMACE. 
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Figura 43 - Fortaleza – 2013. APA do Estuário do rio Ceará, terrenos de marinha e ZPA 1. 

Fonte: SEMACE e SEUMA. Adaptado por Azevedo, 2014. 
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As demais categorias do grupo uso sustentável, no caso, Floresta Nacional, Reserva 

Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular 

do Patrimônio Natural, não têm como finalidade tutelar espaços com características como a 

do trecho do rio Cocó em pauta (áreas ecologicamente sensíveis encravadas em áreas 

urbanas). 

Nesse cenário, tanto a APA, quanto as demais unidades de conservação de grupo uso 

sustentável, não possuem a coercibilidade necessária para implementar a devida gestão 

ambiental em espaços com o contexto do rio Cocó, no trecho em análise (áreas 

ecologicamente sensíveis encravadas em áreas urbanas). Assim, sobram as unidades de 

conservação do tipo proteção integral. 

Contudo, um grave entrave na criação de UCs do grupo proteção integral, sobretudo 

em áreas urbanas, reside na necessidade em se estabelecer uma zona de amortecimento, sendo 

tal zona e a área da UC, obrigatoriamente consideradas áreas rurais. Assim estabelecem os 

arts. 25 e 49 da Lei do SNUC, adiante transcritos: 

Art. 25. As unidades de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva 
Particular do Patrimônio Natural, devem possuir uma zona de amortecimento e, 
quando conveniente, corredores ecológicos.  
 
Art. 49. A área de uma unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral é 
considerada zona rural, para os efeitos legais. 
Parágrafo único. A zona de amortecimento das unidades de conservação de que trata 
este artigo, uma vez definida formalmente, não pode ser transformada em zona 
urbana. 

 

No caso da área objeto de estudo, qual seja, o rio Cocó no trecho entre a BR-116 e a 

foz, por estar encravado na densa zona urbana do município de Fortaleza, fica juridicamente 

inviável criar uma unidade de conservação do tipo proteção integral. E conforme será narrado 

nas linhas adiante, além da falta de vontade política em solucionar a questão, outro grande 

problema constante nas diversas tentativas de criar uma unidade de conservação no local 

reside em justamente sempre ter sido planejada a criação de uma UC na modalidade “Parque 

Natural”. 

 

4.5.2. O projeto “Parque Estadual do Cocó” e a (in)existência da unidade de conservação 

Conforme narrado anteriormente, grande parte da área em questão era ocupada pelas 

Salinas Diogo. Com o declínio das referidas salinas na década de 1970 e consequente a 

desativação definitiva em 1980, os manguezais e a respectiva vegetação sofreram um 



215 
 

 

 

processo de regeneração. Além do declínio da salina, o processo de regeneração foi acelerado 

pelo aumento de efluentes não tratados a montante, oriundos da expansão urbana. Ademais, 

mesmo com a Salina Diogo em operação, algumas áreas mais distantes da margem do rio 

Cocó, as quais não eram utilizadas pela Salina, ainda preservavam a vegetação. Assim, a 

partir da segunda metade da década de 1970 começam a surgir na cidade de Fortaleza 

movimentos sociais com foco em questões ambientais.  

Assim, embora os decretos que declararam as áreas em estudo como de utilidade 

pública para desapropriação de posterior criação do Parque do Cocó tenham sido expedidos a 

partir de 1989 (nºs 20.253/1989, 21.312/1991 e 22.587/1993), a luta pela criação desse espaço 

protegido remonta à segunda metade da década de 1970.  

De acordo com Notthingam (2006), no ano de 1977 a Prefeitura Municipal de 

Fortaleza-PMF tinha um projeto que consistia em declarar 35 hectares como de utilidade 

pública para fins de desapropriação, cuja finalidade seria a criação de uma área protegida no 

entorno do rio Cocó. Ou seja, seria um decreto similar aos decretos estaduais nºs 20.253/1989, 

21.312/1991 e 22.587/1993, porém editado pelo município de Fortaleza. Á época, o Banco do 

Nordeste do Brasil-BNB planejava construir sua sede administrativa em área próxima ao rio 

Cocó. Segundo Santos (2006), em 1977 o executivo municipal havia entrado em acordo com 

a diretoria do BNB. No referido acordo, parte da área a ser desapropriada seria “trocada” com 

o BNB, o qual, em “troca”, urbanizaria a parte que coubera à prefeitura. Esse projeto previa 

uma redução da área a ser desapropriada de 35 para 20 hectares, sendo destinados 12 ha ao 

banco, enquanto a prefeitura ficaria com os outros 08 ha que seriam devidamente urbanizados 

pelo banco. 

Em razão do referido acordo, a SOCEMA (Sociedade Cearense de Proteção e Defesa 

do Meio Ambiente) ajuizou uma ação popular contra o município de Fortaleza e o BNB. Essa 

sociedade, hoje extinta, em conjunto com outros movimentos ambientalistas, jornalistas, 

cientistas e políticos conseguiram juntar esforços para evitar que a parte da área hoje 

conhecida como “Parque do Cocó” (ou seja, prevista nos decretos estaduais nºs 20.253/1989, 

21.312/1991 e 22.587/1993) se tornasse a sede administrativa do BNB. 

As ações coordenadas pela SOCEMA entre agosto de 1977 e abril 1978, dentre elas 

um piquenique ecológico no Cocó, geraram pressão social sobre o aludido acordo entre o 

BNB ea a PMF. Nesse contexto, o BNB desistiu do projeto inicial. Contudo, 4,3 hectares já 

haviam sido urbanizados, sendo então destinados para a construção do Parque Adahil Barreto. 

Os movimentos socioambientais em Fortaleza se intensificaram com a instalação do Shopping 
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Iguatemi, em 1982.  

No contexto do fim da repressão e da abertura política existente na década de 1980, 

surge o movimento S.O.S Cocó, o qual, diferentemente da SOCEMA, apresenta um tom mais 

politizado aos movimentos de defesa do meio ambiente. Assim, o citado movimento agrega 

diversas organizações governamentais, entidades de classe e representantes de partidos 

políticos de esquerda. Nesse cenário, as questões ambientais e a preservação do rio Cocó 

entraram no contexto das eleições de 1985. 

Em setembro de 1985, o movimento S.O.S Cocó reedita o piquenique ecológico de 

1978, o qual, de acordo com Notthingam (2006), contou com a participação de vários estratos 

sociais, desde a classe média aos ribeirinhos que retiravam do rio seu sustento. Em face do 

tom político do evento, os principais candidatos à prefeitura de Fortaleza estiveram presentes 

e na oportunidade firmaram compromisso com causa. Em janeiro de 1986, a prefeita recém 

eleita Maria Luiza, conforme compromisso firmado na campanha, assina o Decreto Municipal 

nº 7.302, de 29 de janeiro de 1986 (DOM 30/01/1986), que declarou a Área de Preservação 

Ambiental (APA) Vale do rio Cocó.  

Conforme o Decreto Municipal nº 7.302/1986, a APA do Vale do rio Cocó é “o 

perímetro compreendido pela sua Bacia B2, cuja demarcação é a constante do Plano Diretor 

de Drenagem de Águas Pluviais da Região Metropolitana de Fortaleza, elaborado no ano de 

1978 pela Autarquia da Região Metropolitana de Fortaleza – AUMEF”. Apesar da edição do 

Decreto Municipal nº 7.302/1986, a APA do Vale do rio Cocó não gerou repercussões 

práticas no uso e ocupação do solo na área em estudo.  

Além da ausência de regulamentação e implementação, a falta de repercussão prática 

da APA do Vale do rio Cocó se deveu, entre outros fatores, à ausência de um plano de manejo 

ou documento técnico equivalente. De acordo com o art. 2º, XVII da Lei do SNUC (Lei nº 

9.985/2000), o plano de manejo é o documento técnico mediante o qual, com fundamento nos 

objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas 

que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação 

das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. Na UC em comento não foi elaborado 

plano de manejo ou documento técnico equivalente estabelecendo qualquer regime jurídico 

diferenciado de uso e ocupação do solo. Aliás, é comum no Brasil se criar unidades de 

conservação mas não elaborar o respectivo plano de manejo, o que torna a UC inócua sob o 

ponto de vista da gestão ambiental.  
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Voltando à 1986, naquela época os movimentos ambientalistas já haviam enxergado 

que caso não fosse regulamentada e implementada, a APA do Vale do rio Cocó seria apenas 

uma ideia num “papel oficial”, sem repercussão prática. Segundo Notthingam (2006), dadas 

as dificuldades enfrentadas na regulamentação e implementação da referida APA, no fim de 

1986 o movimento S.O.S Cocó enviou uma carta ao Governo do Estado do Ceará com vistas 

a garantir a preservação da área do vale do rio Cocó, apresentando, inclusive, duas minutas de 

decretos. 

Somente em 1989, o Governo do Estado do Ceará edita o Decreto nº 20.253, o qual 

declara determinadas áreas como de utilidade pública para fins de desapropriação para futura 

criação do “Parque do Cocó”. A área em questão corresponde a uma poligonal situada entre a 

BR-116 e a Av. Sebastião de Abreu. Posteriormente, em 1991, foi editado o Decreto nº 

21.312, o qual apenas fez alguns ajustes na poligonal prevista no Decreto nº 20.253/1989. Em 

1993, o Governo do Estado do Ceará edita o Decreto nº 22.587, o qual, assim como o Decreto 

nº 20.253/1989, apenas declarou determinadas áreas como de utilidade pública para fins de 

desapropriação. A área prevista o citado decreto situa-se entre a Av. Sebastião de Abreu à foz 

do Rio Cocó, no Caça de Pesca. 

Nesse panorama, cumpre esclarecer que a declaração de utilidade pública é apenas 

uma das etapas do procedimento de desapropriação. Ou seja, é o marco inicial dos 

procedimentos da desapropriação. De acordo com o art. 10 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 

(Dispõe sobre desapropriações por utilidade pública), “a desapropriação deverá efetivar-se 

mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da 

expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará”. Quando a desapropriação 

for por “interesse social”, reza o art. 3º da Lei nº 4.132/1962 que o prazo de caducidade é de 

02 (dois) anos. 

Assim, caso as etapas posteriores à declaração de utilidade pública não sejam 

efetuadas pelo Poder Público expropriante, a referida declaração é considerada caduca. No 

caso em tela, o Governo do Estado do Ceará editou os Decretos Estaduais nºs 20.253/1989, 

21.312/1991 e 22.587/1993, porém não efetivou as desapropriações. Assim, os referidos 

decretos caducaram, nos termos do art. 10 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 

Além disso, de acordo com o art. 2º do Decreto Federal nº 4.340/2002 (regulamenta a 

Lei nº 9.985/2000 - SNUC), o ato de criação de uma unidade de conservação deve indicar: I - 

a denominação, a categoria de manejo, os objetivos, os limites, a área da unidade e o órgão 

responsável por sua administração; II - a população tradicional beneficiária, no caso das 
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Reservas Extrativistas e das Reservas de Desenvolvimento Sustentável; III - a população 

tradicional residente, quando couber, no caso das Florestas Nacionais, Florestas Estaduais ou 

Florestas Municipais; e IV - as atividades econômicas, de segurança e de defesa nacional 

envolvidas. 

Ou seja, o ato de criação de qualquer unidade de conservação deve indicar, no mínimo, 

a “denominação”, a “categoria de manejo”, os “objetivos”, os “limites”, a “área da unidade” e 

o “órgão responsável por sua administração” e “atividades econômicas, de segurança e de 

defesa nacional envolvidas”. Nesse último elemento, qual seja, “atividades envolvidas”, leia-

se “indicar as atividades que serão objeto de restrição em razão da unidade de conservação 

criada”. No caso em tela, os Decretos Estaduais nºs 20.253/1989, 21.312/1991 e 22.587/1993 

foram editados apenas para declarar determinadas áreas como de utilidade pública para fins de 

desapropriação. Ou seja, os Decretos Estaduais nºs 20.253/1989, 21.312/1991 e 22.587/1993 

não criaram o Parque do Cocó, já que os aludidos decretos não indicaram os “objetivos”, o 

“órgão responsável por sua administração”, nem as “atividades envolvidas”.  

Nesse cenário, o que se conhece como “Parque do Cocó” ainda não existe 

juridicamente como unidade de conservação. Ou seja, o “Parque” existe de fato, mas não de 

direito. Tem-se apenas uma poligonal extraída de decretos estaduais (nºs 20.253/1989, 

21.312/1991 e 22.587/1993), cuja finalidade era declarar determinadas áreas como de 

interesse social para que, após expropriadas, fossem destinadas à criação do parque. Tais 

decretos não criaram juridicamente a unidade de conservação-UC, já que sua finalidade era 

apenas efetivar as desapropriações. A poligonal extraída dos referidos decretos pode ser 

visualizada na Figura 44. 
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Figura 44 - Fortaleza – 2013. “Parque do Cocó” e referências urbanas de Fortaleza.  

Fonte: SEMACE. Adaptado por Azevedo, 2014. 
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Passadas mais de 02 (duas) décadas, os decretos estaduais (nºs 20.253/1989, 

21.312/1991 e 22.587/1993) caducaram, as desapropriações não foram realizadas e a unidade 

de conservação não foi juridicamente criada. Nesse ínterim, houve significativa mudança no 

contexto urbano da cidade Fortaleza. Segundo o IPECE (2010), a densidade demográfica de 

Fortaleza que era de 5.263 hab/km² em 1991, passou para 6.854 hab/km² em 2000 e para 

7.815 hab/km² em 2010. Hoje, há trechos nessa poligonal com prédios e ruas, sendo técnica e 

economicamente inviável demolir e indenizar tais edificações. Ademais, conforme a Figura 

35, ilustrada anteriormente, alguns trechos da referida poligonal atualmente interceptam, além 

de construções, zonas de ocupação permitidas pelo PDP-FOR-2009, a exemplo da ZIA-Cocó, 

ZIA-Praia do Futuro, ZOM2-100, ZOM1-45 e ZRA. 

Deste modo, a poligonal prevista nos decretos estaduais precisa ser revista, com o 

intuito de se chegar a uma nova delimitação que se apresente, inclusive no aspecto 

econômico, territorialmente viável. Isto posto, considerando que a poligonal prevista nos 

decretos precisa ser compatibilizada com o atual contexto da cidade do Fortaleza, fica 

evidenciado um dos objetivos do presente trabalho, qual seja, propor critérios e requisitos que 

orientem uma delimitação espacial tecnicamente apropriada para o tipo de unidade de 

conservação aplicável à área de estudo. Além da verificação de áreas inviáveis, devem, ainda, 

ser agregados à nova poligonal espaços ecologicamente relevantes, mas que não haviam sido 

contemplados na poligonal previstas pelos referidos decretos estaduais.  

Contudo, embora não tenha criado juridicamente a unidade de conservação, ao longo 

dos anos o Governo do Estado do Ceará promoveu intervenções nessa área como se unidade 

de conservação fosse. Essa “ingerência” do poder executivo estadual na área deu ensejo a 

ações judiciais dos proprietários, que assistiram as intervenções do Governo do Estado do 

Ceará em suas propriedades sem que tivessem sido indenizados.  

Dentre as ações ajuizadas, com decisão de mérito, que se pode identificar durante a 

pesquisa, tem-se a Ação de Indenização por Desapropriação Indireta nº 1994.02.06365-0 

(Número atual: 0219239-64.2000.8.06.0001), ajuizada em SET/1994 e distribuída para a 4ª 

Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza/CE, tendo como Autor o “Espólio de 

Antônio Diogo de Siqueira Filho” e réu o “estado do Ceará”.  

A referida ação tratava de pedido de indenização por desapropriação indireta. Ou seja, 

embora o Governo do Estado do Ceará não tivesse efetivado a desapropriação com a 

respectiva indenização, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365/1941, houve uma espécie de 
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“apossamento” das áreas, na medida em que o poder executivo estadual implantou marcos 

físicos na área e passou a “gerenciá-la”. Cumpre esclarecer que a referida ação judicial tratava 

apenas das áreas previstas nos decretos estaduais nºs 20.253/1989 e 21.312/1991. Ou seja, não 

foi discutida nessa ação uma possível indenização por desapropriação indireta de terrenos 

situados nas áreas previstas no Decreto Estadual nº 22.587/1993.  

Em OUT/1998, o juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza/CE 

julgou procedente aludida ação de desapropriação indireta, condenando o estado do Ceará a 

pagar ao “Espólio de Antônio Diogo de Siqueira Filho” a importância de R$ 56.055.615,60, 

acrescida de juros compensatórios de 1% ao mês, a partir da data do efetivo desapossamento 

do imóvel (março de 1991), mais juros de 6% ao ano, contados da prolação da sentença, 10% 

de honorários e reembolso das custas. 

Como o estado do Ceará foi condenado, o processo foi enviado ao Tribunal de Justiça 

do Estado do Ceará – TJ/CE, em razão do reexame necessário previsto no art. 475 do Código 

de Processo Civil (Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973). Em reforço ao duplo grau 

obrigatório (reexame necessário), o Governo do Estado do Ceará interpôs recurso de 

apelação. No TJ/CE, o processo foi registrado, em ABR/1999, sob o nº 1999.04.88510-0 

(Número atual: 462588-39.2000.8.06.0000/0). Em DEZ/2000, foi proferido acórdão julgando 

a apelação e reformando a sentença nos seguintes termos:  

[...] Tal avaliação é justa e razoável. Leva em conta as limitações administrativas 
estabelecidas pelas leis federais e estaduais de preservação ambiental. 
[...] 
Em face de tais considerações, mesmo sem pedido apelatório de redução do 
quantum, em vista do duplo grau, com respaldo no laudo principal que estima, com 
segurança, o percentual e os valores das áreas reservadas e de plena utilização, dá-se 
provimento, em parte, ao recurso, para reduzir o valor da indenização à importância 
de R$ 11.040.707,50. 
Incidem juros compensatórios de 12% ao ano (Súmula 618 do STF), a partir de 
1991, data em que se evidenciou o injusto desapossamento, e de juros moratórios de 
6% ao ano, a partir do exercício seguinte em que o pagamento deveria ser e não 
tenha sido realizado (art. 100 da CF c/c art. 15b do Decreto-lei nº 3.365/41, de 
acordo com a MP 1.901-32/99), cumulando-se daí para frente (Súmula 102 do STJ). 

 

O acórdão do TJ/CE reformou apenas o valor da indenização, que passou de R$ 

56.055.615,60 para R$ 11.040.707,50. Tanto o juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de 

Fortaleza/CE, quanto o TJ/CE, entenderam que era devida a indenização dos imóveis 

indiretamente desapropriados, mesmo aqueles situados em APPs. Os fundamentos da decisão 

serão objeto de análise mais detalhada em tópico adiante, sobretudo com relação aos critérios 

a serem observados na indenização de imóveis urbanos, mesmo aqueles em que há APPs e 

demais limitações legais.  
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Em ABR/2001, foram interpostos dois recursos de “Embargos de Declaração” em face 

do referido acórdão, um interposto pelo “Espólio de Antônio Diogo de Siqueira Filho” e outro 

apresentado pelo Governo do Estado do Ceará. Em pesquisa no sitio eletrônico do TJ/CE, 

ambos os embargos de declaração encontram-se conclusos com o Desembargador-Relator, ou 

seja, encontram-se aguardando posicionamento da autoridade judiciária. Como os citados 

embargos de declaração ainda não foram julgados, até a presente data o estado do Ceará não 

efetuou o pagamento da indenização. 

A despeito disso, o Governo do Estado do Ceará continuou “administrando” a área, 

instalação e mantendo marcos de delimitação, bem como equipamentos de lazer. Sabendo da 

inadequação jurídica que permeia a situação do “Parque do Cocó”, ao longo das décadas de 

1990 e de 2000 o Governo do Estado foi instituindo, no âmbito de seus órgãos e autarquias 

vinculadas, Planos de Gestão, Equipes e Câmaras Técnicas, entre outros. Santos (2006) cita 

que em 2000, o Conselho Estadual do Meio Ambiente-COEMA criou a Câmara Técnica do 

Cocó, com o objetivo de criar propostas para assegurar propostas de conservação do parque, 

propor uma campanha de conscientização junto à população e levantar a situação jurídica do 

parque. Em 2003, a SEMACE elaborou documento técnico denominado a “Proposta de 

Proteção, Conservação e Recuperação do Rio Cocó”. 

Contudo, o fato é que o Governo do Estado do Ceará encontrava-se, como ainda se 

encontra, numa “zona de conforto”, já que até hoje “gerência” a área, a despeito de a unidade 

de conservação não existir juridicamente. Assim, essas tentativas institucionais do Poder 

Executivo Estadual de regularizar o “Parque do Cocó” eram, em sua maioria, insipientes. 

Tal inércia estatal começou a ser incomodada a partir de 2007, mas não por ação dos 

movimentos ambientalistas, e sim por ação do Ministério Público Federal no Ceará – 

MPF/CE. Em 15/06/2007, o Ministério Público Federal-MPF ajuizou Ação Civil Pública-

ACP nº 2007.81.00.010526-2 (Número atual: 0010526-53.2007.4.05.8100) contra estado do 

Ceará, SEMACE, União Federal, IBAMA e município de Fortaleza, mais especificamente a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAM. A ACP em comento foi distribuída para a 

7ª Vara da Justiça Federal no Ceará.  

Na referida ACP o MPF requereu, em resumo, que a União delimitasse os terrenos de 

marinha e o estado do Ceará delimitasse fisicamente a área destinada a futura implantação do 

Parque do Cocó, conforme os Decretos expedidos pelo poder executivo estadual, bem como 

de todo o seu entorno, num raio de 500 (quinhentos) metros. No caso, os decretos aos quais o 

pleito de MPF se referem são os citados decretos estaduais nº (nºs 20.253/1989, 21.312/1991 
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e 22.587/1993). O entorno de 500 metros serviria como uma “prévia” zona de amortecimento.  

Com relação aos órgãos ambientais (SEMACE, IBAMA e SEMAM-município de 

Fortaleza), o provimento judicial pleiteado consistia em determinar que tais entes e órgãos se 

abstivessem de conceder novas licenças ambientais nestas áreas, para qualquer 

empreendimento privado, a partir do deferimento desta liminar e até que fosse criado 

efetivamente o Parque do Cocó e sua respectiva Zona de Amortecimento, com o seu 

disciplinamento estabelecido pelo seu respectivo Plano de Manejo. 

Do ponto de vista jurídico, há de se reconhecer a criatividade jurídica do pleito do 

MPF/CE. Sabendo que o Poder Judiciário não poderia “obrigar” a criar uma unidade de 

conservação, o MPF/CE pleiteou que as atividades econômicas ficassem “congeladas” no 

entorno da área prevista na poligonal dos decretos estaduais (nºs 20.253/1989, 21.312/1991 e 

22.587/1993), até que o Governo do Estado do Ceará solucionasse a questão, ou seja, criasse e 

regulamentasse o “Parque do Cocó”. Ou seja, o poder econômico privado, ante a 

impossibilidade dos órgãos em emitir as licenças ambientais, iria “pressionar” o estado do 

Ceará a finalmente “criar e regulamentar” o Parque do Cocó.  

Em 22/04/2008, o magistrado deferiu o pedido do MPF, nos seguintes termos: 

Em face do exposto, com base no art. 12 da Lei n. 7.347/1985, DEFIRO MEDIDA 
LIMINAR para o fim de determinar que: 
1.) a UNIÃO realize, através do órgão competente de sua estrutura organizacional, 
no prazo de 90 (noventa) dias, a delimitação física da faixa de domínio da UNIÃO 
(terrenos de marinha e seus acrescidos) na área destinada a futura implantação do 
Parque do Cocó, considerando os Decretos expedidos pelo Governo do Estado do 
Ceará, bem como de todo o seu entorno, num raio de 500m (quinhentos metros), 
devendo abster-se de conceder, a partir desta data, qualquer nova inscrição de 
ocupação e/ou aforamentos e transferências de domínio útil entre particulares nestas 
áreas, bem como a concordância com a construção/edificação de qualquer novo 
empreendimento privado, até posterior deliberação do Juízo; 
2.) de igual forma, faça o ESTADO DO CEARÁ, no prazo de 90 (noventa) dias a 
demarcação física da área destinada a futura implantação do Parque do Cocó, 
também considerando os Decretos expedidos pelo Governo do Estado do Ceará, 
bem como de todo o seu entorno, num raio de 500m (quinhentos metros) e a 
SEMACE que se abstenha de conceder, a partir desta data, novas licenças 
ambientais nestas áreas, para qualquer empreendimento privado; 
3.) o MUNICÍPIO DE FORTALEZA se abstenha de conceder, a partir desta data, 
novas licenças ambientais e de construções na área destinada a futura implantação 
do Parque do Cocó, atentando aos Decretos expedidos pelo Governo do Estado do 
Ceará, bem como de todo o seu entorno, num raio de 500m (quinhentos metros) e 
que não estejam localizados em bens do domínio da União (terrenos de marinha e 
acrescidos); 
4.) o IBAMA, venha a conduzir, sob sua responsabilidade, todos os procedimentos 
de licenciamento ambiental relacionados com obras ou atividades realizadas em 
bens compreendidos no domínio da UNIÃO (terrenos de marinha e acrescidos) 
localizados na área destinada a futura implantação do Parque do Cocó, conforme os 
Decretos expedidos pelo Governo do Estado do Ceará, bem como de todo o seu 
entorno, num raio de 500m (quinhentos metros), suspendendo, a partir desta data, a 
concessão de qualquer nova licença para a utilização destas áreas. 
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Assim, o magistrado federal concedeu decisão interlocutória proibindo, até que a 

unidade de conservação fosse definitivamente criada e regulamentada, a concessão de 

licenças ambientais na área da poligonal dos decretos estaduais e num raio de 500 metros, que 

serviria como “zona de amortecimento”. Todavia, uma das maiores polêmicas da referida 

ACP foi ter estipulado uma faixa de 500 metros no entorno da poligonal dos decretos.  

A própria poligonal dos decretos, definida conforme a realidade urbana de 1989 e 

1993, já interceptava edificações, em razão do avanço urbano na cidade de Fortaleza. Nesse 

contexto, um entorno de 500 metros abrangia uma quantidade ainda maior de edificações. 

Desse modo, instituir uma zona de amortecimento no caso em questão, sobretudo na 

dimensão de 500 metros, mostrou-se desarrazoado, razão pela qual, em recurso, o Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região-TRF/5, em 01/12/2008, reformou a decisão do juiz no recurso 

de Agravo de Instrumento nº 88338-CE. 

No julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 88338-CE, o TRF/5ª assim se 

manifestou em relação ao tema:  

Fica clara a impossibilidade de instituir a zona de amortecimento de 500 
(quinhentos) metros pretendida, pela própria dicção do dispositivo acima transcrito, 
que, mutatis mutandis, impede a alocação de tal zona numa área totalmente 
antropizada, com definições urbanas anteriores a própria criação do Parque. (p. 3-4) 

 

De fato, a Figura 45 mostra que a aplicação de uma faixa de 500 metros no entorno da 

poligonal dos decretos estaduais iria impor restrições para uma imensa quantidade de imóveis, 

muitos deles sequer adjacentes ao “Parque do Cocó”. 

Assim, após a decisão do TRF-5, a restrição para concessão de licenças ficou restrita à 

área da poligonal dos decretos estaduais (nºs 20.253/1989, 21.312/1991 e 22.587/1993). 

Tentou-se, ainda, da leitura das decisões do TRF-5, aplicar a restrição aos imóveis fora da 

poligonal dos decretos estaduais mas que fossem a ela adjacentes e não situados em área 

urbana consolidada. Contudo, o próprio TRF-5, posteriormente, esclareceu que a decisão que 

revogou a restrição a concessão de licenças no entorno de 500 metros não fez qualquer 

menção à área urbana consolidada ou não consolidada, restringindo a concessão de licenças 

apenas para as áreas do ecossistema intocado, ou seja, aquelas delimitadas pelos decretos 

estaduais (nºs 20.253/1989, 21.312/1991 e 22.587/1993). 
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Figura 45 - Fortaleza – 2013. “Parque do Cocó” e raio de 500 metros.  

Fonte: SEMACE. 
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A referida restrição aos imóveis situados na poligonal dos decretos ficou mantida até 

30 de maio de 2011. Após diversos recursos de Agravo de Instrumentos, bem como ingresso 

de pessoas físicas e jurídicas privadas no curso do processo, o juízo da 7ª Vara Federal no 

Ceará entendeu que o MPF/CE deveria promover a citação de todos os proprietários de 

terrenos situados na área em litígio. Entendeu a magistrada que toda e qualquer decisão que 

venha ser proferida “no que diz respeito à delimitação física da faixa de domínio da União e 

a área destinada à futura implantação do Parque do Cocó, conforme Decretos Estaduais 

mencionados na inicial, sem sombra de dúvida, atingirá os proprietários dos imóveis situados 

nas áreas urbanas não consolidadas no entorno do Cocó”.  

Em razão disso, a inclusão de tais proprietários no polo passivo da demanda fez-se 

necessária, razão pela qual a juíza determinou a intimação da parte promovente para 

providenciá-la, no caso o MPF/CE. Ao fim, a sentença ponderou que “não tendo o Ministério 

Público Federal cumprido a diligência no prazo assinado e tendo o Egrégio Tribunal Federal 

da 5ª Região mantido a decisão deste juízo que indeferiu a citação dos litisconsortes 

necessários por edital, tal contumácia impõe a extinção da presente ação sem resolução de 

mérito”. Com extinção do processo, a restrição à concessão de licenças ambientais, que já 

havia sido retirada ao longo do processo para o “entorno de 500 metros”, foi também retirada 

para a área da poligonal dos decretos estaduais (nºs 20.253/1989, 21.312/1991 e 

22.587/1993). 

A imprudência em ter estipulado faixa tão extensa, no caso 500 metros, talvez tenha 

sido o maior pecado do MPF/CE ao ajuizar a ACP em comento, na medida em que tornou 

praticamente impossível a identificação, localização e citação de todos os litisconsortes 

necessários. Assim, a ACP foi julgada extinta por motivos processuais, e não pelo seu mérito. 

Se o pleito do MPF/CE se resumisse a tutelar apenas a área da poligonal dos decretos 

estaduais, e não uma extensa faixa de 500 metros no seu entorno, talvez a citada ACP não 

tivesse sido extinta por questões processuais, ou seja, sem resolução de mérito. 

 

4.5.3. O Grupo de Trabalho Participativo do Cocó de 2008 e outras tentativas recentes  

Em paralelo à referida ACP, o Governo do Estado do Ceará, em 06/03/2008 (DOE 

07/03/2008), editou o Decreto nº 29.215, que criou o “Grupo de Trabalho Multiparticipativo 

para elaborar o Programa de Revitalização do rio Cocó e promover a regularização da 

Unidade de Conservação denominada Parque Estadual do rio Cocó”, alcunhado “GT-Cocó 
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2008”. O referido grupo foi criado com o objetivo de elaborar o diagnóstico das condições 

ambientais, elaborar um programa de revitalização do Rio Cocó e criar as condições 

necessárias para regulamentar a criação de uma unidade de conservação denominada Parque 

Estadual do Rio Cocó. 

O Grupo de Trabalho foi composto por representantes dos seguintes órgãos e 

entidades: I – Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente - CONPAM; II – Secretaria 

das Cidades; III – Secretaria de Recursos Hídricos; IV – Gerência Regional do Patrimônio da 

União no Ceará (GRPU); V – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA); VI – Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR/UFC); VII – 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM); VIII – Procuradoria Geral do Estado 

(PGE); IX – Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza (HABITAFOR); e X – 

Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Estado do Ceará (SEMACE). A base física 

de reunião do Grupo era a sede do Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente – 

CONPAM, o qual se encarregava do apoio administrativo para a viabilização dos trabalhos do 

Colegiado. 

Em audiência ocorrida em 09/09/2009, às 14h00, no âmbito da ACP nº 

2007.81.00.010526-2 da 7ª Vara Federal no Ceará (ACP ajuizada pelo MPF e comentada 

anteriormente), foi apresentada a referida poligonal, bem como os critérios utilizados pelo 

GT-Cocó 2008 na delimitação da poligonal e de sua zona de amortecimento. O GT-Cocó 2008 

focou seus esforços nas “áreas cobertas de vegetação arbórea”, nos “corpos hídricos 

superficiais” e nas “áreas com significativa densidade de uso e ocupação”.  

O Grupo apontou como particularmente críticas a seguintes áreas:  

1) leste do campus da UNIFOR e norte da favela do Dendê; 

2) oeste da avenida Rogaciano Leite desde a porção ao sul do cruzamento com a 

avenida General Murilo Borges até a Washington Soares; 

3) leste da avenida Raul Barbosa, desde o cruzamento com o canal da Aguanambi, 

continuando pela Via Expressa, até a oeste do seu cruzamento com a rua Isac Amaral; 

4) oeste da avenida Sebastião de Abreu e leste dos equipamentos do Parque do Cocó; 

5) sul da Cidade do Fortal; 

6) sul do extremo leste da praia do Futuro até à margem esquerda do rio Cocó, nas 

proximidades da foz; e 
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7) leste da margem direita do rio Cocó, próximo à foz, em Sabiaguaba.  

O GT-Cocó 2008 gerou como produto uma nova proposta de poligonal para criação do 

Parque do Cocó. A Figura 46 apresenta a poligonal elabora pelo GT-Cocó 2008, ao passo que 

a Figura 47 ilustra um comparativo entre as duas poligonais (decretos estaduais nºs 

20.253/1989, 21.312/1991 e 22.587/1993 x GT-Cocó 2008). Algumas áreas ocupadas e 

situadas na poligonal dos decretos estaduais, como por exemplo na região da comunidade do 

Dendê e na foz do rio Cocó, foram excluídas da poligonal do GT-Cocó 2008.  

A Figura 48 ilustra comparativo entre as referidas poligonais em área ao norte da 

comunidade do Dendê. A Figura 49 ilustra comparativo entre as referidas poligonais em áreas 

situadas próximo à na foz do rio Cocó. 

Cumpre destacar que o GT-Cocó 2008 partiu da premissa de que a unidade a ser criada 

deve ser um “Parque Estadual Natural”, categoria de unidade de conservação do grupo 

“proteção integral”, prevista no art. 11 da Lei do SNUC (Lei nº 9.985/2000) e que, por força 

do art. 25 da Lei do SNUC, deve possuir uma “zona de amortecimento”. 

Com relação à zona de amortecimento, o GT-Cocó 2008 utilizou-se das poligonais da 

faixa de 2ª Categoria do rio Cocó, a qual foi comentada em linhas anteriores deste trabalho. A 

zona de amortecimento seria correspondente à faixa de 2ª Categoria do rio Cocó, prevista no 

Decreto Estadual nº 15.274/1982, editado com base na Lei Estadual nº 10.147/1977. Nos 

trechos em que a faixa de 2ª Categoria se extingue dentro do traçado da poligonal, foi 

sugerido uma faixa de 100 (cem) metros no entorno da poligonal proposta. Ou seja, a zona de 

amortecimento seria uma “amálgama” entre a “faixa de 2ª Categoria do rio Cocó” e uma 

“faixa de 100 metros no entorno da poligonal sugerida”, prevalecendo a poligonal que for 

mais ampla. A Figura 50 ilustra e espacializa tanto a poligonal proposta, quanto a zona de 

amortecimento sugerida (2ª Categoria x 100 metros de entorno). 
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Figura 46 - Fortaleza – 2013. Poligonal do GT-Cocó 2008. 

Fonte: SEMACE. 
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Figura 47 - Fortaleza – 2013. “Parque do Cocó” e poligonal do GT-Cocó 2008.  

Fonte: SEMACE, 2009. 
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Figura 48 - Fortaleza – 2013. “Parque do Cocó”, poligonal do GT-Cocó 2008 e comunidade Dendê.  
 

Fonte: SEMACE. Adaptado por Azevedo, 2014. 
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Figura 49 - Fortaleza – 2013. “Parque do Cocó”, poligonal do GT-Cocó 2008 e foz do rio Cocó.  
 

Fonte: SEMACE. Adaptado por Azevedo, 2014. 
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Figura 50 - Fortaleza – 2013. Poligonal do GT-Cocó 2008 e respectiva zona de amortecimento.  
 

Fonte: CONPAM, 2009. 
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Com relação ao disciplinamento a ser observado na zona de amortecimento, o GT-

Cocó 2008 sugeriu que:  

1) Na faixa de até 20 (vinte) metros deverá ser proibida toda e qualquer construção, 

exceto vias de contenção e/ou acesso de uso público exclusivo; 

2) Na faixa de 20 a 50 metros poderá haver construções, porém somente equipamentos 

coletivos de serviço comunitário, residências unifamiliares e comércios, desde que não 

ultrapassem o segundo piso, com o pé direito máximo de 7 metros de altura; 

3) A partir de 50 m até o final da faixa só poderão ser construídos prédios de no 

máximo 3 andares; 

4) Não poderão ser construídos prédios com fins industriais e nem os já construídos 

poderão ser transformados para tais fins; e 

5) Todos os prédios e residências da zona de amortecimento deverão estar interligados 

ao sistema de esgoto existente. 

Pela primeira vez um grupo interinstitucional apresentou um trabalho com medidas 

efetivamente práticas em relação a ausência de criação do “Parque do Cocó”. Contudo, faz-se 

necessário tecer alguns comentários sobre os critérios sugeridos para definição e 

disciplinamento da unidade de conservação e sua zona de amortecimento. 

O referido grupo de trabalho partiu de uma premissa equivocada, qual seja, a de que a 

categoria de unidade de conservação adequada para a área em comento é a do tipo “Parque 

Natural Estadual”, prevista no art. 11 da Lei do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação – Lei do SNUC (Lei Federal nº 9.985/2000). Contudo, por força do artigo 49 da 

Lei do SNUC, a área de um parque e sua zona de amortecimento devem ser consideradas, 

obrigatoriamente, zona rural, o que é incompatível com a área em estudo, encravada na zona 

urbana de Fortaleza.  

Criar um Parque, nos termos dos artigos 11 e 49 da Lei do SNUC, em que tanto a área 

da UC quanto à zona de amortecimento deve ser áreas rurais, dentro de uma área encravada 

numa área urbana altamente adensada, trará graves conflitos jurídico administrativos. O 

proprietário de imóvel situado, por exemplo, dentro da zona de amortecimento do parque 

pagará IPTU ao município ou ITR à União? Ao desmembrar seu terreno, se sujeitará à 

legislação urbanística ou à legislação agrária? Uma análise mais detalhada sobre a categoria 

de unidade de conservação juridicamente mais viável para a área em estudo será objeto de 

tópico específico neste trabalho, situados em linhas mais à frente.  
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Ademais, alguns trechos da referida poligonal de 2008 atualmente interceptam, além 

de construções, zonas de ocupação permitidas pelo PDP-FOR-2009, a exemplo da ZIA-Cocó, 

ZIA-Praia do Futuro, ZOM2-100, ZOM1-45 e ZRA. Para melhor ilustrar que ambas as 

poligonais (decretos estaduais e GT-Cocó 2008) precisam ser revistas, a Figura 51 ilustra que 

ambas as poligonais interceptam zonas do PDP-FOR/2009 com uso permitido, tais como a 

ZIA-Cocó, ZIA-Praia do Futuro, ZOM2-100, ZOM1-45 e ZRA.  

Nesse ponto, fica evidenciado outro equívoco na metodologia adotada pelo GT-Cocó 

de 2008, a qual sugere que seja usada, como referência para definição da zona de 

amortecimento, a faixa de 2ª Categoria prevista no Decreto Estadual nº 15.274/1982 e, 

quando esta se extinguir dentro da poligonal sugerida, sua mesclagem com uma “faixa de 100 

metros no entorno da poligonal sugerida”, prevalecendo a poligonal que for mais ampla. A 

Figura 52 ilustra que se for aplicada poligonal do futuro Parque do Cocó e zona de 

amortecimento sugeridos pelo GT-Cocó 2008 (Faixa de 2ª Categoria + entorno de 100 

metros), várias zonas do PDP-FOR/2009 serão interceptadas, tais como: ZPA 1, ZPA 3, ZRA, 

ZIA – Cocó, ZIA – Praia do Futuro, ZIA – Sabiaguaba, ZOP 2 – 30, ZOC 30, ZOP 1 – 30,  

ZOM 1 – 45, ZOM 1 – 75, ZOM 2 – 100 e ZRU 1 – 60. Ora, se a zona de amortecimento de 

um Parque Natural deve ser considerada área rural, como ficariam os imóveis situados nessa 

“zona de amortecimento”, porém inseridos em zonas do PDP-FOR/2009 e que pagam IPTU 

com base nos parâmetros urbanísticos definidos nas respectivas zonas do PDP-FOR/2009? 

Ademais, conforme apontando em linhas anteriores, a validade jurídica do regramento 

relativos às faixas de 1ª e 2ª Categoria é questionável ante o atual ordenamento jurídico, 

sobretudo no caso em tela, em que há um zoneamento previsto no PDP-FOR/2009 

estabelecendo parâmetros de uso e ocupação distintos dos previstos na Lei Estadual nº 

10.147/1977. E no caso em tela, o GT-Cocó 2008 ainda sugeriu uma extratificação da zona de 

amortecimento (faixa de 2ª Categoria x 100 metros da poligonal GT-Cocó 2008), o que gera 

ainda mais conflitos com os parâmetros urbanísticos do PDP-FOR/2009. 

Conflitos jurídicos à parte, o projeto elaborado pelo GT-Cocó 2008 até a presente data 

não foi efetivado ou teve sua implementação iniciada. Ou seja, continua sendo mais uma ideia 

de criação do Parque do Cocó que “não saiu do papel”. Desta feita, simplesmente aplicar os 

critérios sugeridos pelo GT-Cocó 2008, para definição e disciplinamento da unidade de 

conservação, não trará solução satisfatória para a área em estudo. 

 



236 
 

 

 

 

Figura 51 - Fortaleza – 2013. “Parque do Cocó”, poligonal do GT-Cocó 2008 e zonas do PDP-FOR/2009.  

Fonte: SEMACE e SEUMA. Adaptado por Azevedo, 2014. 
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Figura 52 - Fortaleza – 2013. Poligonal do GT-Cocó 2008, respectiva zona de amortecimento e zonas do PDP-FOR/2009.  

Fonte: SEMACE e SEUMA. Adaptado por Azevedo, 2014. 
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Mais recentemente, o CONPAM anunciou um novo grupo para delimitação da nova 

poligonal. Segundo Costa (2014), o referido conselho teria anunciado que a nova alternativa 

de delimitação da área, por ser muito extensa (em torno de 1.328 hectares) e ter vários usos 

distintos, deve levar em conta intervenções da iniciativa privada e de órgãos públicos surgidas 

desde 2008, como a construção dos viadutos entre grandes avenidas e da ponte estaiada sobre 

o rio Cocó. A proposta de mosaico ecológico seria uma solução ao problema de delimitar em 

somente uma classificação de Unidade de Conservação. Ou seja, a ideia seria criar um 

mosaico com as seguintes unidades de conservação: Áreas de Relevante Interesse Ecológico, 

Áreas de Proteção Ambiental e Parque Urbano.  

Contudo, o grupo ainda não foi oficialmente criado, de modo que não há um plano 

concreto e definido de como esse mosaico será estabelecido e implementado. A análise da 

modalidade, ou grupo de modalidades de UC mais viável para a área em questão será objeto 

de análise mais detalhada em tópico próprio. Assim, a ideia do mosaico de UCs, como 

solução para a área, será novamente abordada na oportunidade. 

A insegurança jurídica decorrente da inexistência da criação do “Parque do Cocó” se 

materializa sempre que um empreendimento relevante se instala nas proximidades ou mesmo 

na própria área em estudo. Desde a construção do Shopping Iguatemi, em 1982, o cenário se 

repete. Ante a desinformação sobre o tema, o debate é polarizado entre “ambientalistas” e 

“desenvolvimentistas”, onde muitas vezes o viés ideológico se sobrepõe aos aspectos 

técnicos.  

Além da construção do Shopping Iguatemi, houve intensos debates quando da 

construção de equipamentos públicos e privados na região, a exemplo da “Av. Sebastião de 

Abreu”, da “Ponte da Sabiaguaba”, da “Torre Empresarial Iguatemi”, do “Centro de Eventos 

do Ceará”, entre outros. A análise de cada uma dessas obras demandaria um trabalho próprio, 

o que foge ao escopo destas linhas.  

A mais recente polêmica envolvendo a área em estudo diz respeito à construção dos 

viadutos no cruzamento da Av. Antônio Sales e Av. Eng. Santana Júnior. Polêmica agravada 

justamente pela não criação da unidade de conservação e indefinição do regime jurídico da 

área em pauta. Considerando que a discussão de referida obra permeia vários conceitos 

comentados neste trabalho, e tendo em vista ter sido a polêmica mais recente, mostra-se 

oportuno tecer alguns comentários sobre o tema. 

Questões ideológicas à parte, em termos jurídicos a questão apontava pelos menos 04 

questões: 1) As obras ensejariam intervenção na poligonal dos decretos (nºs 20.253/1989, 

21.312/1991 e 22.587/1993) ou na poligonal do GT-Cocó de 2008? 2) Haveria intervenção 
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em terrenos de marinha? 3) Haveria intervenção na ZPA1? 4) O projeto executado foi 

previamente licenciado? 

Conforme se pode verificar na Figura 53, as obras necessárias à implantação dos 

viadutos ensejaram intervenção na poligonal dos decretos (nºs 20.253/1989, 21.312/1991 e 

22.587/1993) e na poligonal do GT-Cocó de 2008, bem como nos terrenos de marinha e na 

ZPA1. Todavia, o fato de interceptar as poligonais “dos decretos” e do GT-Cocó 2008, por si 

só, não seria um óbice as obras dos viadutos, seja porque se trata de uma atividade de 

utilidade pública, seja porque o “Parque do Cocó”, até a presente data, não foi juridicamente 

criado. O fato de intervir em terrenos de marinha foi o que ensejou a competência da justiça 

federal na resolução do litígio. Contudo, concedida a autorização pela SRPU, em tese, não 

haveria óbice à realização das obras.  

A maior polêmica seria em razão da interceptação na ZPA1, a zona com parâmetros 

urbanísticos mais restritivos dentre as previstas no PDF-FOR-2009. Conforme apontado no 

art. 66 da Lei Complementar Municipal nº 62/2009, o aproveitamento da ZPA1 é quase nulo. 

Se a referida zona estabelece taxa de permeabilidade de 100% e taxa de ocupação de 0,0, em 

tese, nada poderia ser construído nessa zona.  

Porém, quando se tratar de obras de utilidade pública, como é o caso dos viadutos, é 

permitido a sua realização, mesmo em ZPA1. Isso porque, pela própria definição do art. 63, I 

do PDP,-FOR-2009, a ZPA1 se confunde com as áreas de preservação permanente-APPs. A 

Lei nº 12.651/2012, que regula o uso das APPs, também veda o aproveitamento econômico 

dessas áreas, porém, excepciona os casos de utilidade pública e interesse social. Assim, por 

simetria com a lei federal das APPs, devem ser ressalvadas das restrições da ZPA1 as obras e 

atividades consideradas de utilidade pública e interesse social pela legislação de APPs. Ou 

seja, tais zonas, por coincidirem com a definição de áreas de preservação permanente, devem 

guardar consonância com o Código Florestal, sobretudo no que diz respeito aos casos de 

utilidade pública. 

Demais disso, os parâmetros de restrição das zonas do PDP-FOR/2009 levam em 

conta critérios estritamente privados de aproveitamento do solo, como por exemplo: índice de 

aproveitamento, taxa de ocupação, altura máxima. Conforme previsto no art. 189 do PDP-

FOR, o “índice de aproveitamento” é aquele que, multiplicado pela área do terreno, resulta na 

área de construção computável, estabelecendo as condições de utilização dos instrumentos 

urbanísticos, jurídicos e tributários.  
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Figura 53 - Fortaleza – 2013. Av. Antônio Sales, terrenos de marinha, Parque Adahil Barreto e zonas do PDP-FOR/2009.  

Fonte: SEUMA. Adaptado por Azevedo, 2014. 
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A área de construção computável para fins de empreendimento residencial é a soma 

das áreas privativas das unidades autônomas definidas pela NBR nº 12.721, excluídas as 

sacadas com largura total máxima de 1.05m (um metro e cinco centímetros) e as áreas 

destinadas a estacionamento. Já a área de construção computável de empreendimentos de 

edifício-garagem corresponde a 90 % (noventa por cento) da área total construída. Por fim, a 

área de construção computável dos empreendimentos de demais usos corresponde a 65% 

(sessenta e cinco por cento) da área total construída, excluídas as sacadas com largura total 

máxima de 1.05m (um metro e cinco centímetros) e as áreas destinadas a estacionamento.  

De acordo com o art. 190 do PDP-FOR/2009, o índice de aproveitamento mínimo é 

aquele que determina a área mínima de construção para fins de aplicabilidade dos 

instrumentos urbanísticos do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, do IPTU 

progressivo no tempo e da desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública. Já o 

índice de aproveitamento básico é aquele que determina a área de construção permitida para 

cada zona da cidade, sem os acréscimos decorrentes de importação de potenciais construtivos 

através da transferência do direito de construir ou da outorga onerosa. E o índice de 

aproveitamento máximo corresponde aquele que determina a área total de construção 

permitida em cada zona da cidade, sendo o resultado do somatório entre o índice de 

aproveitamento básico e as áreas de construção acrescidas a partir da transferência do direito 

de construir e/ou da outorga onerosa. 

Observe que são parâmetros urbanísticos essencialmente relacionados ao uso 

econômico e privado do imóvel. Ou seja, na construção de uma avenida ou de um viaduto, 

não há como aplicar tais parâmetros, já que não tem um uso econômico e privado do solo, 

mas sim a viabilização de um serviço de utilidade pública.  

Além disso, o próprio PDF-FOR/2009 faz as devidas ressalvas quanto à implantação 

do sistema viário. É o que se verifica na leitura dos art. 166, V, e dos arts. 172 e 173, adiante 

transcritos:  

Art. 166. São definidas como áreas com potencialidades para a implantação de 
planos e projetos estratégicos de desenvolvimento socioambiental:  
[...] 
V - a área de influência do Programa de Transporte Urbano de Fortaleza 
(TRANSFOR); 
 
Art. 172. As áreas sujeitas a prolongamentos, modificações ou ampliação do sistema 
viário não poderão ser ocupadas por construções, tendo que permanecer com o solo 
livre de qualquer edificação ou pavimentação.  
Parágrafo Único - A ocupação das áreas remanescentes das áreas sujeitas a 
prolongamentos, modificações ou ampliação de vias integrantes do sistema viário 
básico deverá considerar os parâmetros urbanísticos previstos nesta Lei.  
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Art. 173. As áreas sujeitas a prolongamentos, modificações ou ampliação de vias 
integrantes do sistema viário poderão ter a incidência do instrumento de política 
urbana da transferência do direito de construir, mediante a doação dessas áreas para 
o Município. 

 

Nesse contexto, o fato de a construção dos viadutos ensejar intervenções na ZPA1, por 

si só, não seria óbice a realização das obras e atividades. Com relação às alternativas de 

engenharia de transportes e de arquitetura para o projeto menos impactantes, de fato, o 

licenciamento ambiental seria a seara adequada para a devida análise. Se o projeto executado 

não foi objeto de prévio licenciamento ambiental, deveria a obra ser paralisada até a 

concessão da respectiva licença ambiental. Ou seja, após a devida análise das alternativas de 

projeto ao longo do processo de licenciamento ambiental, seria concedida a licença apontando 

a alternativa mais adequada. Os gestores municipais alegaram que o projeto havia sido 

licenciado, ao passo que os movimentos ambientalistas e outras autoridades públicas 

apontaram que o projeto, da forma como estava sendo construído, não havia sido licenciado, 

isso porque a licença seria relativa a um projeto antigo, que não mais correspondia à obra 

atual.  

Para esclarecer tais divergências, seria necessário analisar todos os processos 

administrativos em trâmite relativos ao empreendimento, o que certamente foge aos limites do 

presente trabalho, demandando uma pesquisa específica. Ademais, estas linhas não têm a 

intenção de esgotar o assunto, apenas apontar um dos conflitos recentemente ocorridos na 

área em estudo. Se na área tivesse sido efetivamente criada uma unidade de conservação, esta 

poderia disciplinar, em seu plano de manejo, por exemplo, que critérios e procedimentos 

deveriam ser observados para autorização de obras de utilidade pública. Ou seja, a norma 

criadora da UC e/ou seu Plano de Manejo poderiam definir em quais situações seriam 

permitidas ou proibidas obras e atividades, mesmo aquelas consideradas de utilidade pública. 

 

4.6. Principais Unidades de Conservação existentes no entorno da área em estudo 

Comentadas as tentativas de criação do “Parque do Cocó”, faz-se necessário 

apresentar alguns comentários sobre unidades de conservação efetivamente existentes no 

entorno da área em estudo. Destarte, no presente tópico serão apontadas as 03 principais 

unidades de conservação situadas em espaços adjacentes e/ou interceptados pela poligonal dos 

decretos estaduais (nºs 20.253/1989, 21.312/1991 e 22.587/1993) e/ou pela poligonal do GT-

Cocó de 2008. No caso, tratam-se das seguintes unidades de conservação: Parque Adahil 
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Barreto; Área de Proteção Ambiental de Sabiaguaba e Parque Natural Municipal das Dunas de 

Sabiaguaba; e Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Dunas do Cocó. 

  

4.6.1. Parque Adahil Barreto 

Hoje alcunhado como “antigo Cocó”, o Parque Adahil Barreto é o mais antigo dentre 

as unidades de conservação acima enumeradas. Com relação à origem desta UC, faz-se 

necessário tecer alguns comentários.  

Segundo Nottingham (2006), a criação do Parque Adahil Barreto decorre dos embates 

ocorridos entre Banco do Nordeste do Brasil – BNB, Prefeitura Municipal de Fortaleza e a 

extinta SOCEMA (Sociedade Cearense de Proteção e Defesa do Meio Ambiente). Conforme 

narrado anteriormente, no fim da década de 1970 começam a surgir em Fortaleza os 

movimentos sociais com caráter ambiental. A ideia era a criação do Parque do Cocó, porém 

por meio do da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Naquela época, a Prefeitura Municipal 

queria editar decretos declarando áreas como de utilidade pública para desapropriação. 

Contudo, na oportunidade somente foi “criado” o Parque Adahil Barreto, numa área menor. O 

Decreto Municipal nº 4.852, de 29/03/1977, declarou determinada área como de utilidade 

pública para futura criação da unidade em comento. Em 11/11/1983, o Decreto Municipal nº 

5.754 conferiu à área a denominação de Parque Adahil Barreto.  

A “criação” do Parque do Cocó, somente ocorreria em 1989, por meio de decretos 

estaduais. Contudo, conforme detalhado anteriormente, os decretos estaduais (nºs 

20.253/1989, 21.312/1991 e 22.587/1993) não criaram juridicamente o Parque do Cocó. Tais 

decretos se prestaram apenas para declarar determinadas área como de utilidade pública para 

fins de desapropriação. No que se refere ao Parque Adahil Barreto, os Decretos Municipais nº 

4.852/1977 e nº 5.754/1983, a exemplo do “Parque do Cocó”, também não haviam criado a 

unidade de conservação. Ou seja, a exemplo do “Parque do Cocó”, os referidos decretos 

municipais não criaram juridicamente a unidade de conservação.  

Somente em 14/01/2014, por meio do Decreto Municipal nº 13.284 (DOM 

21/01/2014), a Prefeitura Municipal de Fortaleza-PMF efetivamente criou juridicamente a 

unidade de conservação, passando a ser denominada “Parque Linear Adahil Barreto”. 

Diferentemente do Decreto Municipal nº 4.852/1977, que apenas declarou áreas como de 

utilidade pública para desapropriação e do Decreto nº 5.754/1983, que apenas alterou a 

denominação da área, o Decreto nº 13.284/2014 criou a unidade, estabelecendo finalidades, 
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bem usos permitidos e proibidos na UC.   

Conforme se pode verificar na Figura 54, a poligonal do Parque Adahil Barreto 

encontra-se inteiramente abrangida pela poligonal dos decretos estaduais (nºs 20.253/1989, 

21.312/1991 e 22.587/1993) e parcialmente interceptada pela poligonal do GT-COCÓ de 

2008. A referida imagem mostra, ainda, que a referida área encontra-se situada parte na zona 

ZRA e parte na ZPA1, ambas do PDP-FOR-2009. Além disso, parte da área da referida UC é 

interceptada pela linha de terreno de marinha – LTM.   

De acordo com o Decreto nº 13.284/2014, o Parque Linear Adahil Barreto possui área 

de 377.874,44 m² (trezentos e setenta e sete mil, oitocentos e setenta e quatro metros 

quadrados e quarenta e quatro centímetros quadrados) e perímetro de 4.569,14 m (quatro mil 

quinhentos e sessenta e nove metros e catorze centímetros). A poligonal do parque fica 

localizada entre as vias: Av. Dr. Raul Barbosa, Av. Alm. Henrique Saboia, Rua Maj. Virgilio 

Borba, R. Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Família, R. Dos Manguezais e R. 

Israel Bezerra.  

O citado decreto municipal prevê, ainda, que para a implantação de equipamentos de 

lazer urbano no Parque Linear Adahil Barreto não poderão ser utilizados os trechos de áreas 

de preservação permanente-APPs e ZPA 1, restando somente a ZRA. O aludido parque tem as 

seguintes finalidades: I - Proteção e recuperação da vegetação das faixas de APP e ZPA 1 do 

Rio Cocó e do seu entorno; II – Proteção dos recursos naturais incluindo: solo, corpos 

hídricos, fauna e vegetação, sendo admitido o manejo da vegetação com o objetivo de 

assegurar a manutenção dos processos ecológicos; III - Prevenção de enchentes e alimentação 

do lençol freático por infiltração; IV - Recuperação e implementação de melhoria da 

qualidade urbana em relação ao saneamento ambiental, qualidade do ar e do clima; V - 

recuperação da consciência do sitio natural através da sua incorporação a paisagem urbana, 

ampliando progressivamente a quantidade e a qualidade das áreas verdes municipais; VI - 

Colaboração com pesquisa cientifica e capacitação técnica visando orientar o manejo de 

vegetação em áreas urbanas e o manejo da fauna, incrementando a biodiversidade; VII - 

Realização de atividades de educação ambiental visando difundir conceitos e estimular a 

adoção de práticas para a preservação ambiental, o uso sustentável de recursos naturais, 

reduzir a geração de resíduos e efluentes e sua adequada destinação; e VIII - Uso público para 

atividades culturais e educacionais, recreação e lazer, condicionado a observância das 

disposições neste decreto e legislação ambiental vigente.
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Figura 54 - Fortaleza – 2013. Parque Adahil Barreto, “Parque do Cocó”, poligonal do GT-Cocó 2008 e zonas do PDP-FOR/2009.  

Fonte: SEMACE e SEUMA. Adaptado por Azevedo, 2014. 



246 
 

 

 

Reza o decreto que a implantação de infraestrutura e de edificações na área deverá 

limitar-se às intervenções necessárias ao desenvolvimento de atividades relacionadas às 

finalidades previstas no referido decreto, estando necessariamente de acordo com os usos 

previstos no Plano Diretor e na Lei de Uso e Ocupação do Solo, adotando-se os parâmetros 

definidos para os projetos especiais.  

Além das finalidades, o citado decreto estabelece condições a serem observadas nas 

intervenções a serem realizadas na área do parque. O decreto estabelece que as APPs 

abrangidas pelo parque devem ser preservadas, considerando a legislação ambiental 

especifica, de forma que: I - A vegetação da APP seja preservada; II – Tendo ocorrido 

supressão de vegetação situada em APP, a mesma seja recomposta, ressalvados os usos 

autorizados previstos na legislação ambiental vigente; III - A cobertura vegetal da APP e do 

seu entorno apresente exemplares de vegetação nativa, exceto em casos excepcionais e 

justificados; IV - Em caso de supressão da vegetação, em qualquer área do parque, o corte 

seja autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente – 

SEUMA, apontando-se obrigatoriamente o plantio de novas mudas nos seus limites, conforme 

Portaria expedida pela SEUMA; e V - O acompanhamento do corte e do plantio de novas 

mudas seja realizado pela SEUMA ou pela Secretaria Regional competente, em conformidade 

com o Manual de Procedimentos Técnicos para Plantio, Replantio, Poda e Corte da 

PMF/SEUMA.  

Ademais, a intervenção ou supressão de vegetação em APP somente poderá ser 

autorizada quando o requerente, entre outras exigências, comprovar: I - A inexistência de 

alternativa técnica e locacional as obras, planos, atividades ou projetos propostos. II - 

Atendimento às condições e padrões aplicáveis aos corpos de agua. III - A inexistência de 

risco de agravamento de processos como enchentes, erosão ou movimentos acidentais de 

massa rochosa.  

Nesse, o art. 12 do Decreto Municipal nº 13.284/2014 busca aplicar, na área do Parque 

Linear Adahil Barreto, sistemática que existente no Lei nº 4.771/1965 (antigo Código 

Florestal), alterada pela Lei nº 12.651/2012 (antigo Código Florestal), qual seja, a exigência 

de inexistência de alternativa técnica e locacional para intervenções em APPs. Como 

abordado anteriormente, a Lei nº 12.651/2012 retirou tal exigência dos casos de utilidade 

pública e interesse social por ela elencados, ficando mantida a exigência para as futuras 

hipóteses de utilidade e interesse social a serem definidas em ato do Chefe do Poder 
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Executivo federal. 

Além de definir as responsabilidades dos órgãos municipais na gestão e manutenção 

da UC (SEUMA, SCSP, EMLURB, Secretaria Regional e SESEC), o decreto enumera que no 

Plano de Manejo da UC constara: I – A caracterização urbana e paisagística. II - A 

caracterização do meio físico. III - A caracterização do meio biótico. IV - A caracterização 

socioeconômica. V – O zoneamento ambiental da área delimitada do parque. VI - As 

definições de manejo adequado as atividades. VII - As demais informações que se mostrarem 

necessárias.  

Em suma, pelo menos no caso do Parque Adahil Barreto, o Poder Público Municipal, 

ao editar o Decreto nº 13.284/2014, começa a reparar uma inadequação jurídica histórica, já 

que o referido parque, a exemplo do “Parque do Cocó”, existia apenas de fato, mas não de 

direito. 

 

4.6.2. Área de Proteção Ambiental - APA e Parque Natural das Dunas de Sabiaguaba 

O Bairro da Sabiaguaba está inserido no extremo leste do litoral de Fortaleza. Limita-

se ao nordeste com o oceano Atlântico, ao oeste com os Bairros Edson Queiroz, Sapiranga e 

Lagoa Redonda e no plano municipal, a sudeste, com Aquiraz e ao sudoeste com Eusébio. A 

região encontra-se situada em grande parte na Planície Litorânea, entre os estuários do rio 

Cocó e o do rio Pacoti, havendo, também, na área mais central, trechos do tabuleiro pré-

litorâneo, nascentes de pequenos riachos, lagoas e setores representativos do sistema 

fluviomarinho. No extremo oeste, as lagoas da Precabura e Sapiranga chamam a atenção pela 

sua magnitude, complexos ecossistemas e beleza, funcionando como um limite natural para o 

bairro. 

Nesse contexto, os Decretos Municipais nº 11.986 e nº 11.987, ambos de 20/02/2006 

(DOM 06/03/2006), criaram, respectivamente, o “Parque Natural da Dunas de Sabiaguaba - 

PNMDS” e a “Área de Proteção Ambiental de Sabiaguaba - APA de Sabiaguaba”. O Parque 

Natural Municipal das Dunas de Sabiaguaba - PNMDS, com área aproximada de 467,60 

hectares, tem como objetivo preservar os ecossistemas naturais existentes, possibilitando a 

realização de pesquisas cientificas e o desenvolvimento de atividades de educação ambiental e 

de turismo ecológico. Já a APA de Sabiaguaba, com área aproximada de 1.009,74 hectares, 

possui os seguintes objetivos: I - proteger os remanescentes de vegetação do complexo 
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litorâneo; II - proteger os recursos hídricos; III - melhorar a qualidade de vida da população 

residente, mediante orientação e disciplina das atividades econômicas locais; IV - fomentar o 

turismo ecológico e a educação ambiental; e V - preservar as culturas e as tradições locais. 

Por serem municipais e anteriores, tais unidades de conservação foram contempladas 

no próprio PDP-FOR/2009. A Figura 55 apresenta as referidas unidades de conservação e suas 

subzonas mais relevantes. Ademais, para fins de contextualização espacial, a referida figura 

ilustra a posição das referidas unidades de conservação em relação à poligonal dos decretos 

estaduais (nºs 20.253/1989, 21.312/1991 e 22.587/1993) e à poligonal do GT-Cocó de 2008. 

Em DEZ/2010, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano – 

SEMAM (atual SEUMA) concluiu o Plano de Manejo das referidas unidades de conservação. 

O referido plano de manejo estabeleceu subzonas integradas para a referidas unidades de 

conservação. Ou seja, há zonas apenas em cada uma das unidades, porém há zonas que 

permeiam ambas as unidades. Isso ocorreu porque a concepção da APA era justamente servir 

de entorno para o Parque, isto é, sua zona de amortecimento. Assim, o referido plano de 

manejo estabeleceu as seguintes subzonas integradas na APA de Sabiaguaba e PNMDS: Zona 

Intangível; Zona Primitiva; Zona de Uso Extensivo, Zona de Uso Especial; Zona de 

Recuperação Ambiental; e Zona de Uso Intensivo. 

De acordo com Plano de Manejo em comento, a Zona Intangível corresponde aquela 

onde a primitividade da natureza permanece a mais preservada possível, não se tolerando 

quaisquer alterações humanas, representando o mais alto grau de preservação. Esta zona é 

dedicada à proteção integral de ecossistemas, dos recursos energéticos, ao monitoramento 

ambiental e a pesquisa, com restrições. 

Dentro do Parque Natural da Dunas de Sabiaguaba, a zona intangível estipulada possui 

89,7 ha e corresponde a 19,20% da área do parque. Está associada a um núcleo com dunas 

móveis e fixas e ocorrência de sítios arqueológicos. As maiores cotas altimétricas foram 

também utilizadas como indicadoras desta zona, o que evidenciou setores com as dunas mais 

elevadas e, consequentemente, elevada vulnerabilidade ao tráfego de veículos e de pessoas 

(indução da mobilização dos sedimentos pela ação dos ventos). Em suma, trata-se da zona de 

maior vulnerabilidade e de mais elevado potencial de preservação, devendo ser resguardada 

pela zona de amortecimento e pelas demais zonas que redefinem as fora de uso de acordo com 

suas categorias. 
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Figura 55 - Fortaleza – 2013. “Parque do Cocó”, poligonal do GT-Cocó 2008 e APA e Parque de Sabiaguaba.  

Fonte: SEMACE e SEUMA. Adaptado por Azevedo, 2014. 
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Já a Zona Primitiva refere-se àquela onde tenha ocorrido pequena ou mínima 

intervenção humana, contendo espécies da flora e da fauna ou fenômenos naturais de grande 

valor científico. Esta zona está exclusivamente associada ao PNMDS e com uma área 

aproximada de 150,95ha.  A ideia é que esta zona possua características de transição entre a 

Zona Intangível e a Zona de Uso Extensivo. O objetivo do manejo é preservar o ambiente 

natural, facilitando a realização de pesquisa científica e educação ambiental, bem como 

permitindo formas primitivas de recreação.  

A Zona de Uso Extensivo é constituída por áreas naturais, podendo apresentar algumas 

alterações humanas. O objetivo do manejo é a manutenção de um ambiente natural com 

mínimo impacto humano, apesar de oferecer acesso aos públicos com facilidade, para fins 

educativos e recreativos. Esta zona compreende os sistemas ambientais em contato com a 

zona de amortecimento e áreas de recuperação do PNMDS e da APA de Sabiaguaba. Envolve 

parte do campo de dunas móveis, planície de deflação eólica e a faixa de praia. A zona de uso 

extensivo compreende um total de 586,02 ha. Deste total, 168,95 ha estão associados à 

Unidade de Proteção Integral e o restante, 359,07 ha à APA de Sabiaguaba.  

A Zona de Uso Especial abrange as áreas necessárias a administração, manutenção e 

serviços das UCs. Estas áreas foram definidas de modo a potencializar a recuperação 

ambiental (principalmente as relacionadas com o reflorestamento das áreas de mineração de 

areia) e envolvimento das comunidades locais. Tais espaços foram definidos levando em 

conta a relações com as vias de acesso e proximidades com o ecossistema manguezal. 

Assim, tais áreas foram vinculadas aos demais setores associados com a recuperação 

da qualidade da água por meio das recorrentes sugestões de saneamento básico de toda a área 

do entorno oeste do PNMDS e do perímetro da APA. Portanto, as áreas de uso especial, no 

contato com a unidade de proteção integral, deverão evidenciar equipamentos de controle e 

monitoramento de visitantes, atividades de educação ambiental e acompanhamento das 

atividades institucionais de saneamento e demais programas de melhoria da qualidade 

ambiental. 

A Zona de Recuperação Ambiental é a que contém áreas consideravelmente alteradas 

pelo homem. Zona provisória, uma vez restaurada, será incorporada novamente a uma das 

zonas permanentes (zona primitiva no PNMDS e de uso intensivo na APA). Esta zona 

representa uma área aproximada de 125,9ha, isto é, 8,5% da área total das duas UCs. As 
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espécies exóticas deverão ser removidas e a restauração deverá ser natural ou naturalmente 

induzida. O objetivo geral do manejo é deter a degradação dos recursos e restaurar a área. 

Quando localizada dentro do PNMDS, esta zona permite uso público somente para a 

educação ambiental e patrimonial, ou seja, atividades práticas para demonstrar técnicas de 

recuperação ambiental e reflorestamento para estudantes e pesquisadores das escolas e 

universidades.  

Por fim, a Zona de Uso Intensivo é aquela constituída por áreas naturais ou alteradas 

pelo homem, foram definidas somente na APA de Sabiaguaba (zona de amortecimento). O 

ambiente será mantido o mais próximo possível do natural, devendo conter o Centro de 

Visitantes e outras facilidades e serviços. Tem como objetivo facilitar a recreação intensiva e a 

educação ambiental em harmonia com o meio ambiente. O conjunto de setores desta zona 

representa uma área aproximada de 556,74ha (55,14% da área total da APA de Sabiaguaba). 

Um dos possíveis problemas jurídicos relativos à unidade de conservação em comento 

é com relação aos loteamentos. Conforme verificado na Figura 56, há loteamentos aprovados, 

porém não implantados nas unidades de conservação em comento.  

Contudo, muito provavelmente tais loteamentos encontram-se caducos, já que não 

devem ter sido implantados conforme o respectivo cronograma de execução. Todavia, muitas 

vezes os loteamentos deixam de ser implantados conforme seu cronograma de execução não 

pela inércia dos loteadores, mas sim por outras causas, tais como superveniência de normas, 

obstáculos do Poder Público, entre outras.  
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Figura 56 - Fortaleza – 2013. “Parque do Cocó”, poligonal do GT-Cocó 2008, APA e Parque de Sabiaguaba e loteamentos aprovados.  

Fonte: SEMACE, SEUMA e SEINF. Adaptado por Azevedo, 2014. 
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Assim, seria necessário analisar, no caso concreto, os motivos que ensejam a não 

implantação do loteamento. O conflito entre “loteamentos caducos” e unidades de 

conservação será melhor evidenciado no próximo tópico, relativo a unidade de conservação 

“Área de Relevante Interesse Ecológico Dunas do Cocó”. 

 

4.6.3. Área de Relevante Interesse Ecológico - ARIE Dunas do Cocó 

A Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Dunas do Cocó é mais uma unidade 

de conservação relevante e que se encontra adjacente e/ou interceptada pela poligonal dos 

decretos estaduais (nºs 20.253/1989, 21.312/1991 e 22.587/1993) e pela poligonal do GT-

Cocó 2008, conforme a Figura 57. 

A referida unidade de conservação, situada no bairro do Cocó, foi criada pela Lei 

Municipal nº 9.502, de 07 de outubro de 2009, com a finalidade de manter o ecossistema e o 

geossistema de importância local que ali ocorrem, bem como regular o uso, de modo a 

compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza. A lei criada da UC em 

comento elenca os seguintes objetivos específicos:  

I - conservar o sistema natural existente no bairro do Cocó, caracterizado pela 

ocorrência de dunas fixas, vegetação fixadora de areias e áreas alagadas associadas 

(lagoa interdunar e olhos d`água), visando à manutenção do equilíbrio hidrológico e 

climático de nossa cidade, especialmente do seu segmento leste; 

II - preservar, em especial, as dunas do bairro do Cocó - do tipo parabólicas harpin - 

remanescentes do expressivo campo dunar outrora existente em Fortaleza, que têm 

características naturais extraordinárias, por apresentarem processo evolutivo milenar 

que jamais voltará a ocorrer novamente na cidade, representando, portanto, um sítio 

geomorfológico de interesse especial; 

II - garantir a existência do campo de dunas fixas do Cocó como elemento de 

preservação e manutenção da riqueza do sistema fluvial adjacente - o rio Cocó, situado 

no Parque Ecológico do Cocó, do qual representa área de transição e tamponamento 

em relação aos impactos impostos pela completa urbanização do seu entorno; 
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Figura 57 - Fortaleza – 2013. “Parque do Cocó”, poligonal do GT-Cocó 2008 e ARIE Dunas do Cocó.  

Fonte: SEMACE e SEUMA. Adaptado por Azevedo, 2014. 
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IV - mitigar o processo de desmatamento descontrolado que fez com que a cidade, em 

menos de 30 (trinta) anos, tenha perdido quase 60% (sessenta por cento) de sua 

cobertura vegetal, com impactos tanto sobre o clima urbano, com a formação de ilhas 

de calor e aumento das temperaturas médias diurnas, quanto sobre a qualidade de vida 

da população; 

V - prover a população de Fortaleza de um espaço de área verde para o lazer, a 

contemplação e o contato com a natureza. 

A citada lei proíbe, na área da UC, usos, ocupações e atividades que impliquem a 

destruição de suas características naturais, tais como: construções de vias, edifícios, 

equipamentos urbanos e outras estruturas inadequadas que possam pôr em risco a conservação 

do ecossistema e do geossistema, a proteção especial dos corpos hídricos e da biota, 

localmente rara, e a harmonia da paisagem natural. 

No que se refere às atividades ali permitidas, o art. 4º da lei municipal em comento 

prescreve que são permitidas na ARIE Dunas do Cocó as atividades voltadas para o uso 

sustentável da área, as quais serão definidas em seu Plano de Manejo, de forma que sua 

exploração garanta a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos 

geomorfológicos, hídricos, sedimentológicos e ecológicos, mantendo a biodiversidade e os 

demais atributos naturais, de forma socialmente justa e economicamente viável. O Plano de 

Manejo deve abranger toda a área da ARIE e de sua zona de amortecimento, devendo ser 

assegurada a mais ampla participação popular quando de sua elaboração, atualização e 

implementação. 

A norma detalha, para fins de orientação do futuro plano de manejo, que os usos 

permitidos podem compreender o turismo ecológico, o lazer sustentável, o esporte de baixo 

impacto ambiental e a atividade contemplativa, bem como ainda a colheita limitada de 

produtos naturais, desde que devidamente controlados pelos órgãos supervisores e 

fiscalizadores. 

Visando proteger o espaço em pauta, o art. 5º da Lei Municipal nº 9.502/2009 

estabelece que quando da implantação e gestão da ARIE Dunas do Cocó, serão adotadas, 

entre outras, as seguintes medidas: I - elaboração do zoneamento ecológico-econômico, 

definindo as atividades a serem permitidas ou incentivadas em cada zona e as que deverão ser 
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restringidas e proibidas; II - utilização dos instrumentos legais e dos incentivos financeiros 

governamentais para assegurar a proteção da biota, a recuperação dos corpos hídricos, o uso 

racional do solo, e outras medidas referentes à salvaguarda dos recursos ambientais da ARIE 

Dunas do Cocó; III - aplicação de medidas legais destinadas a impedir ou evitar o exercício de 

atividades causadoras de degradação da qualidade ambiental; IV - divulgação das medidas 

previstas nesta Lei, objetivando o esclarecimento da comunidade local sobre a ARIE e suas 

finalidades; e V - promoção de programas específicos de educação ambiental. 

O art. 6º da norma em questão estabelece que a ARIE Dunas do Cocó disporá de um 

conselho gestor de composição paritária, com representação dos entes federados, das 

universidades e da sociedade civil organizada, para apoiar a implementação das atividades de 

administração e a elaboração do zoneamento ecológico-econômico e do Plano de Manejo. 

Reza o art. 7º da lei municipal em tela que até a completa implementação da ARIE 

Dunas do Cocó, o Poder Público Municipal decretará limitações administrativas provisórias 

ao exercício de ocupações, atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente 

causadores de degradação ambiental em toda a sua área, em conformidade com o disposto no 

art. 3º da referida lei.  

Traduzindo: o Poder Público Municipal poderá decretar limitações administrativas 

provisórias visando evitar ocupações e atividades que impliquem a destruição das 

características naturais do local, a exemplo de construções de vias, edifícios, equipamentos 

urbanos, bem como outras estruturas inadequadas que possam pôr em risco a conservação do 

ecossistema e do geossistema, a proteção especial dos corpos hídricos e da biota, localmente 

rara, além da harmonia da paisagem natural. Ou seja, quis a norma municipal detalhar, no 

caso em tela, a aplicação das prerrogativas concedidas pelos art. 22-A e 28, ambos da Lei nº 

9.985/2000 (Lei do SNUC), adiante transcritos: 

Art. 22-A. O Poder Público poderá, ressalvadas as atividades agropecuárias e outras 
atividades econômicas em andamento e obras públicas licenciadas, na forma da lei, 
decretar limitações administrativas provisórias ao exercício de atividades e 
empreendimentos efetiva ou potencialmente causadores de degradação ambiental, 
para a realização de estudos com vistas na criação de Unidade de Conservação, 
quando, a critério do órgão ambiental competente, houver risco de dano grave aos 
recursos naturais ali existentes. (Incluído pela Lei nº 11.132, de 2005)   
 § 1o Sem prejuízo da restrição e observada a ressalva constante do caput, na área 
submetida a limitações administrativas, não serão permitidas atividades que 
importem em exploração a corte raso da floresta e demais formas de vegetação 
nativa. (Incluído pela Lei nº 11.132, de 2005) 
§ 2o A destinação final da área submetida ao disposto neste artigo será definida no 
prazo de 7 (sete) meses, improrrogáveis, findo o qual fica extinta a limitação 
administrativa. (Incluído pela Lei nº 11.132, de 2005) 
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Art. 28. São proibidas, nas unidades de conservação, quaisquer alterações, 
atividades ou modalidades de utilização em desacordo com os seus objetivos, o seu 
Plano de Manejo e seus regulamentos. 
Parágrafo único. Até que seja elaborado o Plano de Manejo, todas as atividades e 
obras desenvolvidas nas unidades de conservação de proteção integral devem se 
limitar àquelas destinadas a garantir a integridade dos recursos que a unidade 
objetiva proteger, assegurando-se às populações tradicionais porventura residentes 
na área as condições e os meios necessários para a satisfação de suas necessidades 
materiais, sociais e culturais. 

Conforme previsto no § 2º do art. 16 da Lei do SNUC, podem ser estabelecidas 

normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de 

Relevante Interesse Ecológico, desde que respeitados os limites constitucionais. Tal como a 

APA, a ARIE pode ser constituída por terras pública e privadas. Ou seja, a criação de uma 

ARIE, por si só, não significa que uma área deixará de ser privada e passar a ser pública. Ou 

seja, ela não franqueia, do modo automático, o livre acesso ao público. Essa categoria de UC 

apenas impõe restrições ao uso e ocupação do solo pelo proprietário, os quais devem respeitar 

os limites constitucionais. E havendo incompatibilidade e/ou discordância com o proprietário, 

o imóvel deve ser desapropriado.  

Assim, a lei municipal em pauta prescreve que, havendo incompatibilidade entre os 

objetivos da ARIE Dunas do Cocó e as atividades privadas, ou não havendo aquiescência do 

proprietário às limitações administrativas e às condições impostas na citada lei, bem como 

pelo Poder Público Municipal, quando da regulamentação, deverá a área ser desapropriada, de 

acordo com o que dispõe a legislação vigente.  

Nesse contexto, conforme será evidenciado a seguir, o espaço em que a ARIE Dunas 

do Cocó se insere tem sido objeto de grandes conflitos envolvendo o empreendedor e 

órgãos/entes públicos anteriores, inclusive, à criação da própria unidade de conservação. É 

que a Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Dunas do Cocó (Lei Municipal nº 9502, 

de 07 de outubro de 2009) encontra-se sobreposta a alguns lotes do Loteamento Jardim 

Fortaleza.  

Embora aprovados em 1976, alguns lotes do referido loteamento situados na poligonal 

da ARIE Dunas do Cocó não foram implantados. Com o advento do Plano Diretor 

Participativo do município de Fortaleza de 2009 – PDP-FOR/2009 (instituído pela Lei 

Complementar Municipal nº 62, de 02 de fevereiro de 2009 – DOM 13/03/2009), parte dos 

lotes do loteamento Jardim Fortaleza, sobretudo aqueles não construídos e coincidentes com a 
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poligonal da ARIE Dunas do Cocó, passaram a fazer parte da Zona de Interesse Ambiental – 

Cocó – ZIA-COCO, segundo verificado na Figura 58. 

A título de contextualização, a Figura 58 evidencia que a referida área possui uma 

pequena parte situada na poligonal dos decretos estaduais (nºs 20.253/1989, 21.312/1991 e 

22.587/1993) e a sua quase totalidade prevista na poligonal do GT-COCÓ de 2008. Conforme 

apontando em linhas anteriores, a ZIA-COCO tem os seguintes parâmetros de ocupação (Art. 

75 da Lei Complementar Municipal nº 62/2009): I - índice de aproveitamento básico: 1,5; II - 

índice de aproveitamento máximo: 1,5; II - índice de aproveitamento mínimo: 0,0; IV - taxa 

de permeabilidade: 40%; V - taxa de ocupação da edificação: 40%; VI - altura máxima da 

edificação: 48m; VII - área mínima de lote: 300m²; VIII - testada mínima de lote: 12m; IX - 

profundidade mínima do lote: 25m; X - taxa de ocupação do subsolo: 40%. 

Os lotes situados nas demais zonas do PDDU de Fortaleza de 2009, por sua vez, caso 

ainda não implantados, deverão obedecer aos respectivos parâmetros de uso e ocupação. Por 

exemplo, alguns lotes encontram-se situados na ZRA, cujos parâmetros de uso são ainda mais 

restritivos que a ZIA-COCO: I - índice de aproveitamento básico: 0,6; II - índice de 

aproveitamento máximo: 0,6; III - índice de aproveitamento mínimo: 0,0; IV - taxa de 

permeabilidade: 50%; V - taxa de ocupação: 33%; VI - taxa de ocupação do subsolo: 33%; 

VII - altura máxima da edificação: 15m. 

Já outros lotes se situam, por exemplo, na ZOP2-30 e na ZOC-30, em que os 

parâmetros de utilização do terreno são menos restritivos. No que se refere ao um “direito 

adquirido” de construir tais lotes conforme os parâmetros existentes na época em que foram 

aprovados, se faz necessário tecer alguns breves comentários.  
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Figura 58 - Fortaleza – 2013. “Parque do Cocó”, poligonal do GT-Cocó 2008, ARIE Dunas do Cocó, zonas do PDP-FOR/2009 e 
loteamentos aprovados.  

Fonte: SEMACE, SEUMA e SEINF. Adaptado por Azevedo, 2014. 
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O art. 322 da Lei Complementar Municipal nº 62/2009 prescreve que “são caducos os 

projetos de loteamento aprovados e não implantados no prazo de execução do cronograma das 

obras, ou em 4 (quatro) anos, o que for menor”. O referido artigo se apresenta como uma 

compatibilização jurídica entre os novos parâmetros urbanísticos por ela instituídos e os 

loteamentos aprovados e em execução. O prazo de 4 (quatro) anos não foi fixado de forma 

aleatória, mas sim para guardar harmonia com o art. 7º, o caput do art. 9º e o §1º do art. 12 da 

Lei nº 6.766/1979, in verbis: 

Art. 7º. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, indicará, 
nas plantas apresentadas junto com o requerimento, de acordo com as diretrizes de 
planejamento estadual e municipal: 
I - as ruas ou estradas existentes ou projetada, que compõem o sistema viário da 
cidade e do município, relacionadas com o loteamento pretendido e a serem 
respeitadas; 
II - o traçado básico do sistema viário principal; 
III - a localização aproximada dos terrenos destinados a equipamento urbano e 
comunitário e das áreas livres de uso público; 
IV - as faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas pluviais e as 
faixas não edificáveis; 
V - a zona ou zonas de uso predominante da área, com indicação dos usos 
compatíveis. 
Parágrafo único. As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de quatro 
anos. (Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999) 
 
Art. 9º Orientado pelo traçado e diretrizes oficiais, quando houver, o projeto, 
contendo desenhos, memorial descritivo e cronograma de execução das obras com 
duração máxima de quatro anos, será apresentado à Prefeitura Municipal, ou ao 
Distrito Federal, quando for o caso, acompanhado de certidão atualizada da 
matrícula da gleba, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, de 
certidão negativa de tributos municipais e do competente instrumento de garantia, 
ressalvado o disposto no § 4º do art. 18. (Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999)  
 
Art. 12. O projeto de loteamento e desmembramento deverá ser aprovado pela 
Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, a quem compete 
também a fixação das diretrizes a que aludem os arts. 6º e 7º desta Lei, salvo a 
exceção prevista no artigo seguinte. 
§ 1º O projeto aprovado deverá ser executado no prazo constante do cronograma de 
execução, sob pena de caducidade da aprovação. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 
2012) 

Assim, por força dos arts. 7º, 9º e 12 da Lei nº 6.766/1979 e do art. 322 da PDP-

FOR/2009, somente poderiam seguir os parâmetros de uso em vigor na época de sua 

aprovação os loteamentos aprovados e que estivessem sendo implantados dentro do 

cronograma de execução. Tal cronograma de execução das obras deve ter duração máxima de 

quatro anos, razão pela qual o art. 322 citou “prazo de execução do cronograma das obras, ou 

em 4 (quatro) anos, o que for menor”. Nesse panorama, em tese, as partes do Loteamento 

Jardim Fortaleza que não atendessem ao disposto na Lei 6.766/1979 e no PDP-FOR/2009 
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deverão ser consideradas caducas, sujeitando-se aos novos parâmetros das zonas previstas no 

PDP-FOR/2009.  

Todavia, em 07/10/2009, foi editada a Lei Municipal nº 9.502, a qual instituiu a Área 

de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Dunas do Cocó, criando, assim, um conflito jurídico 

entre os parâmetros da ZIA-COCO, prevista no PDP-FOR-2009, e os novos parâmetros de 

restrição previstos na referida unidade de conservação. Tal conflito vem sendo objeto de 

embates em âmbito judicial, notadamente quanto à validade jurídica da ARIE Dunas do 

Cocó3.  

Nesse cenário, a Figura 58 ilustra os seguintes conflitos: Loteamentos aprovados com 

requisitos antigos x parâmetros urbanísticos do PDP-FOR-2009 x requisitos da ARIE Dunas 

do Cocó. Demais disso, a problemática envolvendo alguns os lotes do Loteamento Jardim 

Fortaleza não se resumem ao zoneamento do PDDU de Fortaleza de 2009 e à existência da 

ARIE Dunas do Cocó. A implantação de alguns desses lotes, sobretudo os lotes 10, 14 e 15, 

vem sendo objeto de ações judiciais discutindo a existência, ou não, de “áreas de preservação 

permanente-APPs” no local4. 

A análise de cada umas dessas ações judiciais, bem como sua repercussão na 

implantação do Loteamento Jardim Fortaleza e na validade da ARIE Dunas do Cocó 

demandaria um trabalho específico, tarefa que extrapola o presente trabalho. A análise de tais 

ações judiciais poderá repercutir, inclusive, na “caducidade” do aludido loteamento nos lotes 

em litígio. Em suma, o levantamento e análise de todas as ações judiciais que envolvem a 

ARIE Dunas do Cocó, bem como as demais unidades de conservação adjacentes à poligonal 

dos decretos estaduais (nºs 20.253/1989, 21.312/1991 e 22.587/1993) ensejaria um trabalho 

específico, seja pela quantidade, seja pela complexidade das referidas ações judiciais.  

Ademais, o que aqui se discutiu em relação a este espaço diz respeito à restrição ao 

uso e ocupação do solo por parte do proprietário, o que não se confunde com o livre acesso ao 

terreno pelo público em geral. Ou seja, mesmo sendo uma ARIE e constituída de APPs, até 

que o espaço seja desapropriado, o acesso e uso do terreno para, por exemplo, atividades de 

lazer compatíveis, continuará sob o controle do titular de propriedade e não do órgão/ente 

gestor da unidade de conservação. Feito este breve levantamento sobre as questões jurídico-

institucionais envolvendo o “Parque do Cocó” e seu entorno, que passe a tratar dos objetivos 

específicos do presente trabalho.  

                                                
3 A exemplo da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 33345-03.2009.8.06.0000 – TJ/CE. 
4 A exemplo da Ação Ordinária nº 2000.0107.3974-3 - 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza/CE. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As linhas adiante abordarão os dois principais objetivos deste trabalho, quais sejam: 

propor critérios e requisitos a serem observados na criação de uma nova categoria de unidade 

de conservação que seja juridicamente adequada à área de estudo e que também seja aplicável 

em situações equivalentes (áreas adjacentes a recursos hídricos ecologicamente relevantes e 

encravados em adensamentos urbanos); e propor diretrizes que orientem a delimitação de uma 

poligonal que seja tecnicamente viável para o tipo de unidade de conservação aplicável à área 

de estudo, bem como compatível com as zonas previstas no PDP-FOR/2009 e demais 

institutos jurídicos incidentes na área. Após, será exposta breve síntese dos resultados obtidos 

ao longo desta pesquisa. 

 

5.1. Critérios e requisitos a serem observados na criação de uma nova categoria de 

Unidade de Conservação e/ou na utilização das demais categorias de UC da Lei do 

SNUC 

Conforme evidenciado nos fatos e imagens apresentadas ao longo deste trabalho, o 

Rio Cocó possui singular particularidade, já que se trata de uma área de grande relevância 

ecológica encravada numa área urbana bastante adensada. Esse contexto torna ímpar a relação 

entre o Rio Cocó e a cidade de Fortaleza. Nesse panorama, faz-se necessária a criação de uma 

nova modalidade de unidade de conservação, já que as categorias previstas na Lei do SNUC 

não tutelam a área em comento de forma adequada.  

Sejam as unidades de uso sustentável (que não garantem a proteção ambiental 

necessária, nem o livre acesso ao terreno pelo público em geral), sejam as unidades de 

proteção integral (que são incompatíveis com a proteção de áreas ecologicamente relevantes 

inteiramente encravadas em adensamentos urbanos), ambas são incompatíveis com as 

particularidades do entorno do baixo curso do Rio Cocó, que corta o município de Fortaleza. 

No caso específico da modalidade “Parque Estadual”, a sua incompatibilidade foi 

evidenciada, inclusive, em sede judicial. 

No julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 88338-CE, o TRF-5 

evidenciou a inviabilidade de se criar, na área em estudo, um Parque Natural com respectiva 

zona de amortecimento. Na oportunidade, o Tribunal, acompanhando voto do 

Desembargador-Relator Federal, Lázaro Guimarães, proferiu decisão que foi assim ementada:  
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Ementa Administrativo, Constitucional e Ambiental. Criação de Unidade de 
Conservação. Omissão do Poder Público. Exegese da Lei 9.985/2000, Lei 
6.938/1981 e artigos 23, inciso VI e 225, parágrafo 1º, inciso III da Constituição 
Federal. Possibilidade. Zona de amortecimento em área urbana consolidada. Art. 49 
da Lei 9.985/2000. Impossibilidade. Manutenção da proibição de concessão de 
licenciamento restrita à área do ecossistema intocado, preservando a integridade do 
Parque Ecológico de Cocó, em Fortaleza. Agravo de Instrumento provido em parte.  
 

Do voto Desembargador-Relator merece ser extraído o seguinte trecho:  

No entanto, não vejo base legal para a criação de uma zona de amortecimento de 
500 (quinhentos) metros no entorno do Parque, porque tais zonas têm como objetivo 
desestimular ou impedir a ocupação humana no entorno da unidade de conservação 
(…). Ora, se a unidade de conservação está sendo demarcada em área de ocupação 
humana consolidada, com população adensada, residências, edifícios, 
estabelecimentos comerciais, shopping center, diversos órgãos públicos (entre os 
quais a Assembleia Legislativa) e demais equipamentos urbanos, não há como criar 
uma área de desestimulo a esta ocupação, que se deu dentro da própria dinâmica de 
crescimento do Município de Fortaleza, de forma disciplinada pela legislação urbana 
própria. 

 

Portanto, a unidade de conservação na modalidade “Parque Natural” trará diversos 

conflitos jurídico institucionais, o que a tornará juridicamente insegura. Felizmente, o inciso 

III do §1º do art. 225 da Constituição Federal de 1988 estabelece que incumbe ao Poder 

Público “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”. Assim, os entes federados, no caso os estados e municípios, podem criar outras 

modalidades de unidade de conservação visando atender particularidades regionais e/ou 

locais.  

Nesse sentido, a própria Lei do SNUC, no parágrafo único de seu artigo 6º, previu que 

podem integrar o SNUC, excepcionalmente e a critério do CONAMA, unidades de 

conservação estaduais e municipais que, concebidas para atender a peculiaridades regionais 

ou locais, possuam objetivos de manejo que não possam ser satisfatoriamente atendidos por 

nenhuma categoria prevista na referida lei e cujas características permitam, em relação a estas, 

uma clara distinção. 

Sob tais fundamentos, alguns estados e municípios criaram leis instituindo novas 

modalidades de unidade de conservação além das já previstas na Lei do SNUC. É o caso, por 

exemplo, do Distrito Federal, que por meio da Lei Distrital nº 827/2010, criou a categoria de 

unidade de conservação do tipo “Parque Ecológico”. Ou seja, o Distrito Federal criou uma 

modalidade de UC compatível com sua particularidade. O referido ente federativo poderá, 

ainda, pleitear junto ao CONAMA a integração da referida unidade de conservação ao SNUC. 
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Mostra-se oportuno transcrever algumas particularidades da referida categoria, previstas no 

art. 18 da citada norma: 

Art. 18. O Parque Ecológico tem como objetivo conservar amostras dos 
ecossistemas naturais, da vegetação exótica e paisagens de grande beleza cênica; 
propiciar a recuperação dos recursos hídricos, edáficos e genéticos; recuperar áreas 
degradadas, promovendo sua revegetação com espécies nativas; incentivar 
atividades de pesquisa e monitoramento ambiental e estimular a educação ambiental 
e as atividades de lazer e recreação em contato harmônico com a natureza.  
§ 1º O Parque Ecológico é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas 
articulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que 
dispõe a lei.  
§ 2º O Parque Ecológico deve possuir, no mínimo, em trinta por cento da área total 
da unidade, áreas de preservação permanente, veredas, campos de murundus ou 
mancha representativa de qualquer fitofisionomia do Cerrado.  
§ 3º A visitação pública é permitida e incentivada e está sujeita às normas e 
restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade, às normas estabelecidas 
pelo órgão responsável por sua supervisão e administração e àquelas previstas em 
regulamento.  
§ 4º A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela 
administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este 
estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento.  
  

 

Outros exemplos de criação de novas categorias além daquelas previstas na Lei do 

SNUC já vêm ocorrendo em municípios e estados brasileiros. No estado do Amazonas, por 

meio da Lei Complementar Estadual nº 57 de 05/06/2007, foram criadas as categorias 

“Estrada Parque” e “Rio Cênico” no sistema Estadual de Unidades de Conservação-SEUC. 

Cumpre apresentar as especificidades e objetivos próprios da categoria “Estrada Parque”, 

conforme os arts. 23 e 24 da aludida lei estadual: 

Art. 23. A Estrada Parque pode abranger áreas de domínio público ou privado e sua 
criação, e compreenderá o leito de parte ou totalidade de uma estrada, as faixas de 
servidão administrativa de notável valor panorâmico, cultural ou recreativo, ou de 
importância para preservação dos seres vivos, e pressupõe: 
I - expressiva beleza cênica, florística e importância faunística; 
II - ocorrência ou perspectiva de expressivo fluxo de turistas e visitantes; 
III - existência de alguma infra-estrutura e a possibilidade de implementação de 
melhorias. 
§ 1.º O Órgão Gestor articular-se-á com os órgãos de transporte e turismo para a 
criação e a administração de Estrada Parque. 
§ 2.º O Poder Público incentivará o turismo sustentável e a educação ambiental ao 
longo da Estrada Parque. 
§ 3.° Constituem objetivos básicos de manejo em Estrada Parque: 
I - promover o desenvolvimento turístico e viabilizar o desenvolvimento social e 
econômico das comunidades tradicionais; 
II - assegurar a preservação e a valorização do patrimônio cultural e natural; 
III - fixar normas de uso e ocupação do solo; 
IV - prevenir ou corrigir eventuais distorções do uso do solo, causadas pela 
realização presente ou iminente de obras públicas ou privadas, ou pelo parcelamento 
e ocupação do solo; 
V - a implantação de efetivas medidas que assegurem a preservação do equilíbrio 
ambiental e a proteção ao patrimônio cultural e natural nela existentes, a fim de 
regular os fluxos de turistas e visitantes e as atividades, obras e serviço permissíveis. 
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Art. 24. Na faixa marginal da Estrada Parque, respeitados os princípios legais que 
regem o exercício do direito de propriedade, não será permitido: 
I - o exercício de atividades: 
a) que ameacem a fauna e a flora da região; 
b) que provoquem erosão dos solos e assoreamento das coleções hídricas; 
II - a fixação de placas, tapumes, avisos, sinais ou quaisquer outras formas de 
comunicação visual ou publicitária, sem prévia manifestação do Órgão Gestor; 
III - o lançamento de detritos ou águas servidas sem o devido tratamento na rede de 
drenagem natural, bem como o abandono de lixo de qualquer natureza; 
IV - a prática de queimadas e desmatamentos, sem prévia autorização do órgão 
ambiental competente; 
V - o tráfego de veículos automotores em alta velocidade e produção elevada de 
ruídos, bem como peso superior ao permitido. 
  

Já o “Rio Cênico”, também instituído pelo estado do Amazonas, tem as seguintes 

características: 

Art. 25. O Rio Cênico possui forma de faixas lineares em áreas de domínio público 
ou privado, compreendendo a totalidade ou parte de um rio com notável valor 
panorâmico, cultural ou recreativo, incluindo em seus limites o leito e todas as terras 
adjacentes, públicas ou privadas, essenciais para a sua integridade paisagística e 
ecossistêmica. 
§ 1.º O Órgão Gestor articular-se-á com a Capitania dos Portos e com os órgãos de 
transporte e turismo para a criação e a administração do Rio Cênico. 
§ 2.º O Poder Público incentivará o turismo sustentável e a educação ambiental ao 
longo do Rio Cênico. 
§ 3.º São requisitos para a criação do Rio Cênico: 
I - expressiva beleza cênica; 
II - ocorrência ou perspectiva de expressivo fluxo de turistas e visitantes; 
III - existência de alguma infra-estrutura e a possibilidade de implementação de 
melhorias. 
§ 4.° Constituem objetivos básicos de manejo do rio cênico: 
I - promover o desenvolvimento turístico e viabilizar o desenvolvimento social e 
econômico das comunidades tradicionais. 
II - assegurar a preservação e valorização do patrimônio cultural e natural; 
III - a implantação de efetivas medidas que assegurem a preservação do equilíbrio 
ambiental e a proteção aos recursos hídricos, patrimônio cultural e natural nele 
existentes, a fim de regular, os fluxos de turistas e visitantes e as atividades, obras e 
serviço permissíveis. 

 
Art. 26. Sem prejuízo do disposto em outras normas aplicáveis, não será permitido 
ao longo do Rio Cênico: 
I - o exercício de atividades que provoquem poluição e assoreamento das coleções 
hídricas ou ameacem a fauna e flora da região; 
II - a fixação de placas, tapumes, avisos, sinais ou quaisquer outras formas de 
comunicação visual ou publicitária, sem prévia manifestação do Órgão Gestor; 
III - o lançamento de detritos, combustíveis ou águas servidas sem o devido 
tratamento na rede de drenagem natural, bem como o abandono de lixo de qualquer 
natureza. 

 

No estado do Mato Grosso, a Lei nº 9.502, 14/01/2011, que Institui o Sistema Estadual 

de Unidades de Conservação – SEUC, também criou a modalidade de UC do tipo Estrada-

Parque. Sobre a referida nova categoria, cumpre ilustrar suas circunstâncias e objetivos 

diferenciados: 

Art. 20. A Estrada-Parque é um parque linear que compreende o leito de parte ou 
totalidade de uma estrada, as faixas de servidão administrativa de notável valor 
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panorâmico, cultural ou recreativo, ou de importância para preservação dos seres 
vivos, e pressupõe: 
I - expressiva beleza cênica, florística e importância faunística; 
II - ocorrência ou perspectiva de expressivo fluxo de turistas e visitantes; 
III - existência de alguma infraestrutura e a possibilidade de implementação de 
melhorias. 
§ 1º O Órgão Gestor articular-se-á com os órgãos de transporte e turismo para a 
criação e a administração de Estrada-Parque. 
§ 2º O Poder Público incentivará o turismo sustentável e a educação ambiental ao 
longo da Estrada-Parque. 
§ 3º Constituem objetivos básicos de manejo em Estrada-Parque: 
I - promover o desenvolvimento turístico e viabilizar o desenvolvimento social e 
econômico das comunidades tradicionais; 
II - assegurar a preservação e a valorização do patrimônio cultural e natural; 
III - fixar normas de uso e ocupação do solo; 
IV - prevenir ou corrigir eventuais distorções do uso do solo, causadas pela 
realização presente ou iminente de obras públicas ou privadas, ou pelo parcelamento 
e ocupação do solo; 
V - implantar efetivas medidas que assegurem a preservação do equilíbrio ambiental 
e a proteção ao patrimônio cultural e natural nela existentes, a fim de regular os 
fluxos de turistas e visitantes e as atividades, obras e serviço permissíveis. 
§ 4º A Estrada-Parque pode abranger áreas de domínio público e privado. 
 
Art. 21 Na faixa marginal da Estrada-Parque, respeitados os princípios legais que 
regem o exercício do direito de propriedade, não será permitido: 
I - o exercício de atividades: 
a) que ameacem a fauna e a flora da região; 
b) que provoquem erosão dos solos e assoreamento das coleções hídricas. 
II - a fixação de placas, tapumes, avisos, sinais ou quaisquer outras formas de 
comunicação visual ou publicitária, sem prévia manifestação do Órgão Gestor; 
III - o lançamento de detritos ou águas servidas sem o devido tratamento na rede de 
drenagem natural, bem como o abandono de lixo de qualquer natureza; 
IV - a prática de queimadas e desmatamentos, sem prévia autorização do órgão 
ambiental competente; 

 

No âmbito municipal, a Lei Municipal nº 827/2011, que instituiu o Sistema Municipal 

das Áreas Protegidas do município de João Pessoa/PB, com fim de atender às suas 

particularidades locais, disciplinou a categoria do tipo “Parque Linear”. Segundo o artigo 19 

da referida Lei, os Parques Lineares são localizados, geralmente, em fundos de vale, 

renaturalizando a bacia hidrográfica e contribuindo para a melhoria da drenagem urbana, 

diminuindo os efeitos do assoreamento, da erosão e das enchentes. Essa categoria de UC tem 

como objetivo proporcionar mobilidade urbana, implantação de uma infraestrutura verde de 

recuperação ambiental e lazer, por meio de um espaço urbanizado com equipamentos sociais 

que permitam atividades contemplativas e culturais, associando a função social com a 

manutenção de serviços ambientais, recuperando e preservando matas ciliares e 

renaturalizando os leitos dos córregos e rios do município. 

Em suma, inovações em categorias de unidades de conservação já existem, a exemplo 

do estado do Rio Grande do Sul (Decreto Estadual n° 38.814/1998), ou vêm sendo planejadas, 

a exemplo dos municípios de Goiânia/GO e São Luís/MA. 
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Contudo, na criação uma nova categoria de UC, seja pelo estado, seja pelo município, 

é preciso deixar claro que os objetivos de manejo não possam ser satisfatoriamente atendidos 

por nenhuma categoria prevista na Lei do SNUC, e cujas características permitam, em relação 

a estas, uma clara distinção.  

Foi o que sustentou o Governo do Estado de São Paulo ao vetar, em 10 de janeiro de 

2014, o Projeto de Lei nº 1192/2011, de iniciativa do Deputado Estadual Mauro Bragato, o 

qual pretendia criar a Categoria de Unidade de Conservação Parque Urbano de Conservação 

da Biodiversidade, para o estado de São Paulo. O referido veto reconheceu que se apresenta 

razoável que o estado crie uma Unidade de Conservação diferenciada e pretenda sua 

integração ao SNUC, submetendo o pleito ao CONAMA.  

Contudo, o citado projeto foi vetado por questões relativas à competência legislativa, 

isto é, a iniciativa do projeto de lei era privativa do Governador. Além disso, em suas razões, 

o citado veto entendeu que na forma como a nova categoria foi proposta não ficou 

demonstrada sua clara distinção em relação ao Parque Natural. Nesse último ponto, deve-se 

discordar do veto, tendo em vista que, conforme demonstrado anteriormente, a criação de um 

Parque Natural é incompatível para áreas ecologicamente relevantes encravadas em 

adensamentos urbanos.  

Feitas estas considerações, o estado do Ceará ou o município de Fortaleza, para tutelar 

adequadamente a área em análise, deveriam se utilizar da possibilidade concedida pela 

legislação pertinentes e criar uma nova modalidade de unidade conservação compatível com 

as particularidades inerentes ao baixo curso do Rio Cocó e seu entorno. Nova categoria esta 

que, posteriormente, poderia ser objeto de pleito junto ao CONAMA para inclusão no SNUC.  

Não custa lembrar que criar uma nova modalidade de UC não deve ser confundido 

com a criação da unidade de conservação propriamente dita, no caso concreto. A primeira 

situação é a hipótese, ou melhor, é a criação do conceito legal da unidade de conservação. Já a 

segunda situação é a criação na prática, no caso concreto. Este trabalho abordará as duas 

situações na área em estudo. Mas, por hora, estas linhas estão tratando apenas da primeira 

situação, ou seja, da criação da hipótese legal de uma nova categoria de UC. 

O estado do Ceará por meio da Lei Estadual nº 14.390, de 7 de julho de 2009, também 

instituiu o seu Sistema Estadual de Unidades de Conservação - SEUC. A referida lei foi 

inteiramente revogada pela Lei Estadual nº 14.950, de 27/06/2011. O problema é que tanto a 

Lei Estadual nº 14.950/2011, quanto a revogada Lei Estadual nº 14.390/2009, apenas repete 

as mesmas categorias de unidade de conservação já existentes na Lei do SNUC. 

Diferentemente dos estados e municípios retro mencionados, a lei estadual cearense não 
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aproveitou o ensejo para criar outras categorias de unidade de conservação para atender suas 

peculiaridades regionais ou locais. Ademais, o art. 10 da Lei Estadual nº 14.950/2011 repete o 

disposto no art. 49 da Lei do SNUC, nos seguintes termos: 

Art. 10. As áreas das unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral são 
consideradas zona rural, para os efeitos legais. 
Parágrafo único. A zona de amortecimento das unidades de conservação de que trata 
este artigo, uma vez definida formalmente, não pode ser transformada em zona 
urbana. 

 

Portanto, para que o estado do Ceará pudesse instituir uma unidade de conservação 

juridicamente viável para a área em estudo (“Parque do Cocó”), seria necessário alterar a Lei 

Estadual nº 14.950/2011, inserindo no Sistema Estadual de Unidades de Conservação uma 

nova categoria de unidade de conservação, tal como efetuado por outros entes federativos.  

No caso, a nova categoria poderia ter regime jurídico híbrido, agregando elementos do 

regime do grupo de proteção integral com atributos do grupo de uso sustentável. Assim, a 

nova categoria não teria que se submeter à exigência do art. 25 da Lei do SNUC, ou seja, não 

teria que obrigatoriamente que possuir zona de amortecimento. Além disso, a nova categoria 

não precisaria se sujeitar ao disposto no art. 49 da Lei do SNUC, isto é, a área poderia ser 

considerada área urbana.  

Assim, estariam vencidos dois dos principais empecilhos inerentes à categoria Parque 

Natural e que tantos conflitos geram, a saber: (1) não obrigatoriedade de zona de 

amortecimento; e (2) possibilidade de a área ser considerada zona urbana. 

Quanto à denominação da nova categoria, poderia tanto ser denominada Parque 

Ecológico Urbano, quanto Rio Cênico, ou outra denominação. Sob o aspecto jurídico, a 

denominação é irrelevante, tendo em vista que o que de fato importa é que a nova categoria 

tenha objetivos e características distintas das demais modalidades previstas na Lei do SNUC.  

No caso em estudo, ou seja, a área onde se localiza o “Parque do Cocó”, deveria se 

criar uma categoria que, mediante restrições de uso e recuperação de áreas degradadas 

situadas em adensamentos urbanos, tenha como objetivo a conservação de ecossistemas 

naturais de grande relevância ecológica. Ou seja, seria um espaço territorial especialmente 

protegido situado em área com alto grau de urbanização no seu entorno. Além disso, a nova 

categoria deve oferecer nos espaços urbanizados equipamentos que permitam a preservação, 

conservação e recuperação de recursos naturais, bem como a realização de pesquisas 

científicas e de atividades educativas, culturais e de ecoturismo. 
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Quanto à dominialidade, entendo que, em razão o grau de restrição de uso e acesso ao 

terreno pelo público almejados, entendo que a área da nova categoria deve ser de posse e 

domínio públicos. Por mais que se queira inserir áreas privadas na UC, os fatos judiciais 

narrados anteriormente mostraram que isso vai gerar conflitos constantes na área, 

promovendo grave insegurança jurídica. Ou seja, deve haver uma “área básica” que 

necessariamente precisa ser de posse e domínio públicos. 

Nas áreas privadas situadas no entorno da “área básica” podem ser instituídas as 

unidades de uso sustentável já previstas na própria lei do SNUC, tais como a APA e a ARIE. 

Assim, poderia haver a proteção e conservação de uma área maior, contudo por meio de um 

mosaico de unidades de conservação e não por meio de apenas uma unidade de conservação. 

Quanto às restrições de uso na unidade, como esta será de posse e domínio públicos, 

em tese, somente seriam permitidas ações de utilidade pública, interesse social e de baixo 

impacto ambiental. Contudo, nesse ponto, devem ser feitas algumas observações. É que a Lei 

nº 12.651/2012, como visto em linhas anteriores, ampliou de forma temerária as hipóteses de 

utilidade pública e de interesse social, aptas a autorizar intervenções em áreas de preservação 

permanente – APPs. 

Assim, no caso da nova categoria de UC, esta deveria definir quais hipóteses previstas 

na Lei nº 12.651/2012 como utilidade pública, interesse social e de baixo impacto ambiental 

poderiam ser realizadas na área da unidade de conservação. Com relação às atividades de 

utilidade previstas na Lei nº 12.651/2012, a sugestão é que somente deveriam ser autorizadas 

na unidade de conservação as seguintes hipóteses de utilidade pública: as atividades de 

segurança nacional e proteção sanitária; as obras de infraestrutura destinadas às concessões e 

aos serviços públicos de transporte, saneamento, gestão de resíduos, energia, 

telecomunicações e radiodifusão; atividades e obras de defesa civil; e atividades que 

comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das funções ambientais.  

No que se refere às hipóteses de interesse social, sugere-se que somente poderiam ser 

permitidas as seguintes situações já previstas na Lei nº 12.651/2012: 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; 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; e a implantação de 

infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar 
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livre. 

Por fim, no que tange às atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental, previstas 

na Lei nº 12.651/2012, somente poderiam ser permitidas as seguintes: 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; implantação de trilhas para o 

desenvolvimento do ecoturismo; construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno 

ancoradouro; construção e manutenção de cercas; pesquisa científica relativa a recursos 

ambientais, respeitados outros requisitos previstos na legislação aplicável; 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; e 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; 

Estas linhas são meras sugestões de estudo. A escolha das atividades de utilidade 

pública, interesse social e baixo impacto ambiental a serem permitidas na nova UC demanda 

um processo de consulta pública quando da criação da UC no caso concreto, já que se estará 

impactando em atividades que afetam as vidas de diversas pessoas. Ou seja, este rol de 

atividades permitidas deve ser definido nos estudos técnicos e na consulta pública que 

precedem a criação da unidade de conservação propriamente dita, no caso concreto, e não 

quando da criação de uma nova categoria de unidade de conservação, fase anterior àquela. 

Ademais, a nova categoria poderia aplicar, ainda, a exigência de comprovação de 

inexistência de alternativa técnica e locacional para a intervenção proposta. Além disso, 

seriam vedadas intervenções que comprometam os atributos naturais que justificaram a 

criação da unidade. 

Nesse ponto, caberia ao processo de licenciamento ambiental aferir a comprovação de 

inexistência de alternativa técnica e locacional para a intervenção proposta. Além disso, nesse 

caso, por força do disposto na Resolução CONAMA nº 428/2010, a licença ambiental para 

empreendimentos com significativo impacto ambiental que possam afetar Unidade de 

Conservação só poderá ser concedida após autorização do órgão responsável pela 

administração da UC. Ou seja, dentro do processo de licenciamento, o órgão licenciador deve 

pedir anuência do órgão responsável pela administração da UC. 

A nova categoria de unidade de conservação poderia prever um Conselho com funções 
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consultivas e deliberativas, composto por representantes de órgãos públicos e da sociedade 

civil, para ser o responsável por conceder a referida anuência prevista na Resolução 

CONAMA nº 428/2010. Ademais, o art. 20, VIII do Decreto Federal nº 4.340/2002 

(regulamenta a Lei do SNUC) prevê que compete ao conselho de unidade de conservação se 

manifestar sobre obra ou atividade potencialmente causadora de impacto na unidade de 

conservação, em sua zona de amortecimento, mosaicos ou corredores ecológicos. 

Quanto à composição do conselho, o § 3º do art. 17 do Decreto Federal nº 4.340/2002 

prevê que a representação dos órgãos públicos e da sociedade civil nos conselhos deve ser, 

sempre que possível, paritária, considerando as peculiaridades regionais.  

Assim, polêmicas como as ocorridas na construção da Av. Sebastião de Abreu, em 

1993, nos viadutos da Av. Antônio Sales com Av. Eng. Santana Jr., em 2013, poderiam ser 

evitadas. Ou seja, nesses casos, o licenciamento permitiria verificar se obra pretendida se 

enquadrava entre as hipóteses de utilidade pública, interesse social e de baixo impacto 

ambiental permitidas para a nova categoria de UC. Ainda dentro do licenciamento, seria 

verificada a inexistência de alternativa técnica e locacional. Além disso, a licença ambiental 

somente poderia ser expedida caso fosse concedida anuência pelo Conselho Consultivo e 

Deliberativo da UC, o qual teria composição paritária entre órgãos/entes públicos e sociedade 

civil.  

Nesse contexto, o empreendimento que passasse por todos esses “filtros”, 

comprovadamente seria necessário ao interesse da sociedade como um todo. Sintetizando a 

ideia de uma nova categoria de unidade de conservação, este trabalho apresenta uma sugestão 

de redação normativa para uma possível criação da referida modalidade, tomando como base 

a denominação “Parque Ecológico Urbano”: 

 
Art. O Parque Ecológico Urbano, mediante restrições de uso e recuperação de áreas 
degradadas situadas em adensamentos urbanos, tem como objetivo a conservação de 
ecossistemas naturais de grande relevância ecológica, além de oferecer nos espaços 
urbanizados equipamentos que permitam a preservação, conservação e recuperação 
de recursos naturais, bem como a realização de pesquisas científicas e de atividades 
educativas, culturais e de ecoturismo. 
§ 1°. O Parque Ecológico Urbano 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. 
§ 2º. No Parque Ecológico Urbano poderão ser admitidas intervenções nos casos de 
utilidade pública, de interesse social eventual e de baixo impacto ambiental, desde 
que comprovada a inexistência de alternativa técnica e locacional para a intervenção 
proposta, vedadas, em qualquer caso, intervenções que comprometam os atributos 
naturais que justificaram a criação da unidade. 
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§ 3º. Os casos de utilidade pública, de interesse social e de baixo impacto ambiental, 
previstos no § 2º, em que será permitida a intervenção no Parque Urbano, serão 
definidos no ato de criação da referida unidade ou no respectivo Plano de Manejo. 
§ 4º O Parque Ecológico Urbano terá Conselho Consultivo e Deliberativo, com 
composição paritária, devendo se manifestar, mediante anuência, sobre as 
intervenções previstas nos §§ 2º e 3º deste artigo, previamente a concessão da 
respectiva licença ambiental. 
§ 5º. A realização de pesquisas científicas e de atividades educativas, culturais e de 
ecoturismo poderão ser permitidas, sujeitando-se à prévia autorização do órgão 
responsável pela administração do Parque Ecológico Urbano, às condições e 
restrições por este estabelecidas, além daquelas previstas em regulamento. 
 
Art. As unidades de conservação, exceto Parque Ecológico Urbano, Área de 
Proteção Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural, devem possuir uma 
zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos. 
 
Art. Salvo o Parque Ecológico Urbano, a área de uma unidade de conservação do 
Grupo de Proteção Integral é considerada zona rural, para os efeitos legais. 
Parágrafo único. A zona de amortecimento das unidades de conservação de que trata 
este artigo, uma vez definida formalmente, não pode ser transformada em zona 
urbana. 

 

Assim, o estado do Ceará, por meio de alterações na Lei nº 14.950/2011 (Lei do 

SEUC), poderia criar uma nova categoria de unidade conservação compatível com a gestão da 

área em análise, no caso, onde situa o “Parque do Cocó”. Já o município de Fortaleza, além 

dos mesmos mecanismos que o estado do Ceará (criação por lei de uma nova categoria de 

UC), possui outros instrumentos não inerentes ao ente estadual. 

Além da possibilidade de criar uma nova categoria de unidade de conservação tal 

como o estado do Ceará, o município de Fortaleza pode, com base no art. 194, XVII de sua 

Lei Orgânica, se utilizar dos Parques Urbanos para a gestão ambiental da área em comento. 

Além da lei orgânica, a possibilidade de o município de Fortaleza criar parques urbanos e 

áreas verdes tem previsão no art. 26 do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), nos arts. 3º, 

XX e 25 da Lei nº 12.651/2012, além dos arts. 9º, II e 19, XIII da Lei Complementar 

Municipal nº 62/2009 (PDP-FOR/2009).  

Nessa hipótese, tal como na possibilidade de uma nova categoria de unidade de 

conservação, as áreas privadas, cuja a desapropriação seja economicamente inviável, poderão 

ser objeto de unidades de uso sustentável já previstas na própria lei do SNUC, tais como a 

APA e a ARIE. Assim, haveria a proteção e conservação de uma área maior, contudo por meio 

de um mosaico de unidades de conservação e não por meio de apenas uma unidade de 

conservação. 

Assim, no caso em tela, tem-se duas opções de solução para uma unidade de 

conservação juridicamente viável:  
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1) criação de uma nova modalidade de UC compatível por meio de lei, pelo estado do 

Ceará (alterando sua Lei Estadual nº 14.950/2011 - SEUC), caso este seja o ente 

criador, ou pelo município, caso seja este o ente criador da UC, e posterior criação da 

UC no caso concreto; ou  

2) no caso apenas do município, utilização de um Parque Urbano, com base na 

legislação já existente.  

Em ambos os casos, as áreas privadas, cuja desapropriação se apresenta 

economicamente inviável, poderão ser objeto de unidades de conservação de uso sustentável 

já previstas na própria lei do SNUC, aplicando-se um mosaico de unidades de conservação. 

Não custa lembrar que, pelos motivos aqui já expostos, tais UCs de uso sustentável também 

devem possuir regime jurídico compatível com as zonas previstas no PDP-FOR/2009 e 

demais institutos jurídicos incidentes. 

Ademais, seja pelo estado do Ceará, seja pelo município de Fortaleza, algumas 

providências devem ser tomadas antes na criação propriamente dita, no caso concreto, das 

futuras unidades de conservação. Por exemplo: previamente à criação da UC no caso concreto 

devem ocorrer estudos técnicos e consulta pública, conforme reza o art. 22 da Lei do SNUC. 

Feitos estes apontamentos sobre as modalidades de unidade de conservação 

juridicamente mais adequadas para a área em estudo (nova modalidade ou parque urbano 

municipal, em mosaico com outras UCs de uso sustentável), que se passe agora a tratar das 

diretrizes para delimitação dessa “área básica”, a qual necessariamente precisa ser de posse e 

domínio públicos. 

 

5.2. Diretrizes orientadoras na delimitação de uma poligonal viável: compatibilização 

com o zoneamento do PDP-FOR/2009 e demais normas pertinentes 

A lógica do tópico anterior é a de que a unidade de conservação, seja ela uma nova 

categoria ou parque urbano (apenas para o município de Fortaleza), deve ter uma “área 

básica” de posse e domínio públicos. Assim, no caso concreto deverá ocorrer a desapropriação 

das áreas. O problema é que a desapropriação se efetiva com a respectiva indenização. Ou 

seja, a legislação estabelece que deve haver justa e prévia indenização.  

Pode-se questionar se, antes de criar uma unidade de conservação com áreas de posse 

e domínio públicos, seria realmente necessário fazer um levantamento da situação dos 
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imóveis que serão desapropriados. Com relação à possibilidade de criar a unidade de 

conservação antes do levantamento dos imóveis, faz-se necessário tecer alguns comentários. 

Como narrado anteriormente, o decreto que declara determinadas áreas para fins de 

desapropriação é apenas a fase inicial do processo de desapropriação. Este somente será 

concluído com o pagamento do valor de indenização definido, administrativamente, ou em 

juízo. Quando há divergência entre o valor estimado pelo expropriante e o valor solicitado 

pelo expropriado, a desapropriação deixa a fase administrativa e passa para o âmbito judicial. 

É aí que os processos levam anos até sua conclusão final.  

Uma das formas de acelerar o acesso ao terreno pelo expropriante é a imissão 

provisória na posse. Ou seja, antes de efetuar o pagamento do valor total do terreno, o Poder 

Público expropriante se imite na posse e passa a realizar as atividades que pretende antes da 

conclusão do processo de desapropriação. O problema é que, muitas vezes por falta de 

planejamento, os entes públicos solicitam a imissão provisória na posse sem ter uma real 

noção do valor dos terrenos que pretendem desapropriar. 

Segundo o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, mesmo na imissão provisória da 

posse, quando o expropriante alega urgência, deve haver o depósito de uma quantia a ser 

arbitrada. O valor desse depósito pode ser estipulado pelo expropriante, contudo, se o valor 

estipulado for flagrantemente mais baixo que a realidade, a “solução” pode ser tornar um 

grave problema.  

Reza o art. 15-A da citada norma que no caso de imissão prévia na posse, na 

desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de 

reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado 

na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento 

(6%) ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, 

vedado o cálculo de juros compostos.  

Embora a referida norma tenha previsto juros de 6% ao ano, o Supremo Tribunal 

Federal-STF possui o entendimento (Súmula 618/STF e ADI 2.332) no sentido de que, na 

imissão na posse, os juros compensatórios são devidos, na desapropriação direta e indireta, no 

percentual de 12% ao ano, mesmo sendo o imóvel improdutivo (RE 472210 AgR / CE – 

Julgado: 10/09/2013).  

Desta feita, deve-se ter bastante cuidado com o procedimento de imissão na posse, em 

razão dos juros compensatórios. Ou seja, da diferença entre o valor avaliado pelo expropriante 
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para fins de imissão na posse e o valor verificado pelo juízo, incidirão juros compensatórios 

na casa de 12% ao ano. Assim, analisando a longo prazo, a avaliação efetuada pelo 

expropriante deve ser razoável, sobretudo porque caso seja muito abaixo do valor devido, 

incidirão juros compensatórios sobre a diferença do valor, desde a imissão na posse até o 

efetivo pagamento valor definido em juízo. 

Portanto, é temerário imitir-se provisoriamente na posse de um imóvel aplicando um 

valor bem abaixo da realidade ou mesmo sem ter noção do seu real valor. A Ação de 

Indenização por Desapropriação Indireta nº 1994.02.06365-0 (Número atual: 0219239-

64.2000.8.06.0001), ajuizada pelo “Espólio de Antônio Diogo de Siqueira Filho” contra o 

“estado do Ceará”, comentada anteriormente, é um claro exemplo dos efeitos decorrentes de 

uma desapropriação mal planejada.  

Na situação ali apontada, claramente o estado do Ceará expediu os decretos 

expropriatórios sem ter feito a devida análise do valor dos imóveis privados ali existentes. 

Como consequência, os decretos caducaram e o estado do Ceará ainda foi condenado a pagar 

significativo valor de indenização por desapropriação indireta.  

Nesse aspecto, faz-se oportuno trazer à tona trechos do trabalho desenvolvido por 

Xavier (2014): 

 
A criação de Unidades de Conservação, por mais bem intencionada que seja a 
proposta advinda dos poderes públicos municipais (executivo ou legislativo) ou da 
sociedade por intermédio de uma Lei de Iniciativa Popular, deve respeitar 
determinados padrões legais. A análise conjunta dos aspectos jurídicos de caráter 
Constitucional, Imobiliário, Ambiental, Urbanístico e Administrativo é 
imprescindível quando da criação de uma Unidade de Conservação de qualquer 
categoria (excetuando a Reserva Privada de Patrimônio Natural) pelos poderes 
públicos em âmbito municipal, valendo tais competências e condições, ainda que 
por analogia fática e doutrinária, quando se tratar da criação de Unidades de 
Conservação por entes das esferas federal ou estadual nos municípios.  
 
Sob o aspecto Constitucional, para a municipalidade criar uma Unidade de 
Conservação é necessário, além do aval da Lei Orgânica Municipal, a existência no 
PDDU dos requisitos legais e técnicos que evitem os desvios do planejamento 
urbano e de seu macrozoneamento urbano e ambiental em face de interesses 
econômicos ou políticos oportunistas na municipalidade, como, por exemplo: tornar 
possíveis processos construtivos em uma área de preservação ambiental ou cambiar 
uma área urbana consolidada para não a sua não possibilidade de processos de 
construção. 
  

Portanto não se pode definir a “área básica” a ser desapropriada levando em 

consideração apenas os aspectos ambientais da área. Faz-se necessário analisar se será 

economicamente viável desapropriar determinada área. Para tanto, devem ser conhecidos os 

aspectos jurídicos que cercam a área a ser desapropriada, bem como a repercussão desses 
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aspectos no respectivo valor da área. 

Para melhor compreender o tema, faz-se necessário tecer alguns esclarecimentos sobre 

como o valor da indenização sobre o imóvel é definido no âmbito da desapropriação. Embora 

não seja norma cogente, as perícias judiciais costumam utilizar as normas ABNT, 

notadamente a série de normas NBR 14635, como diretriz nos laudos de avaliação de bens 

imóveis. O IBAPE/SP – Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São 

Paulo, por exemplo, ao editar a NORMA PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 

IBAPE/SP: 2011, baseou-se em grande parte nos métodos e critérios constantes na série de 

normas 14653 da ABNT. A NBR 14653 encontra-se estruturada nas seguintes séries: 

NBR 14653-1: Procedimentos Gerais;  

NBR 14653-2: Avaliações de Imóveis Urbanos;  

NBR 14653-3: Avaliações de Imóveis Rurais;  

NBR 14653-4: Avaliações de Empreendimentos;  

NBR 14653-5: Avaliações de Máquinas, Equipamentos, Instalações e Bens Industriais;  

NBR 14653-6: Avaliações de Recursos Naturais e Ambientais;  

NBR 14653-7: Patrimônios Históricos;  

 

Ao presente estudo, interessa analisar alguns aspectos constantes nas normas NBR 

14653-1 (Procedimentos Gerais), NBR 14653-2 (Avaliações de Imóveis Urbanos) e NBR 

14653-6 (Avaliações de Recursos Naturais e Ambientais). Dentre os elementos que devem ser 

considerados na avaliação do imóvel urbanos, merece destaque os seguintes itens da ABNT 

da NBR 14635-2: 

7.3.1 Caracterização da região  

- Aspectos gerais: análise das condições econômicas, políticas e sociais, quando 

relevantes para o mercado, inclusive usos anteriores atípicos ou estigmas.  

- Aspectos físicos: condições de relevo, natureza predominante do solo e condições 

ambientais.  

- Localização: situação no contexto urbano, com indicação dos principais pólos de 

influência.  

- Uso e ocupação do solo: confrontar a ocupação existente com as leis de zoneamento 

e uso do solo do município, para concluir sobre as tendências de modificação a curto e 
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médio prazo.  

- Infra-estrutura urbana: sistema viário, transporte coletivo, coleta de resíduos sólidos, 

água potável, energia elétrica, telefone, redes de cabeamento para transmissão de 

dados, comunicação e televisão, esgotamento sanitário, águas pluviais e gás 

canalizado.  

- Atividades existentes: comércio, indústria e serviço.  

- Equipamentos comunitários: segurança, educação, saúde, cultura e lazer.  

7.3.2 Caracterização do terreno  

- Localização: situação na região e via pública, com indicação de limites e 

confrontações 

- Utilização atual e vocação, em confronto com a legislação em vigor.  

- Aspectos físicos: dimensões, forma, topografia, superfície, solo.  

- Infra-estrutura urbana disponível.  

- Restrições físicas e legais ao aproveitamento.  

- Sub ou superaproveitamento 

7.3.3 Caracterização das edificações e benfeitorias 

- Aspectos construtivos, qualitativos, quantitativos e tecnológicos, comparados com a 

documentação disponível; 

- Aspectos arquitetônicos, paisagísticos e funcionais, inclusive conforto ambiental; 

- Adequação da edificação em relação aos usos recomendáveis para a região; 

- Condições de ocupação; 

- patologias aparentes como anomalias, avarias, danos construtivos e outras, conforme 

definidas na ABNT NBR 13752 que possam influenciar de forma significativa a 

variação dos preços relativos dos elementos amostrais. 

7.3.4 Edificações e benfeitorias não documentadas 

No caso da existência de edificações e benfeitorias que não constem na documentação, 

observar o disposto em 7.2 da ABNT NBR 14653-1:2001. 

7.3.5 Situações especiais 

 

No que se refere ao item 7.2 da ABNT NBR  14653-1:2001, este assim dispõe: 

7.2 Conhecimento da documentação 

7.2.1 É recomendável que, ao iniciar o procedimento de avaliação, a primeira 

providência do engenheiro de avaliações seja tomar conhecimento da documentação 

disponível. 
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7.2.2 Na impossibilidade de o contratante ou interessado fornecer toda a 

documentação necessária ou esclarecer eventuais incoerências, o engenheiro de 

avaliações deverá julgar sobre a possibilidade de elaborar a avaliação. 

Em caso positivo, deverá deixar claramente expressas as ressalvas relativas à 

insuficiência ou incoerência da informação, bem como os pressupostos assumidos em 

função dessas condições. 

 

Portanto, para propor diretrizes que orientem a delimitação de uma poligonal viável 

para a “área básica” da unidade de conservação que se pretende criar na região em estudo, 

faz-se necessário analisar os imóveis ali situados conforme os parâmetros acima transcritos. 

Como o presente trabalho baseou-se em poligonais de institutos jurídicos (APPs, 

terrenos de marinha, ZPA1, ZRA, entre outros), as linhas adiante irão propor diretrizes a 

serem observadas na delimitação da UC com base nos seguintes critérios: “uso e ocupação do 

solo: confrontar a ocupação existente com as leis de zoneamento e uso do solo do município, 

para concluir sobre as tendências de modificação a curto e médio prazo” (subitem do item 

7.3.1); “utilização atual e vocação, em confronto com a legislação em vigor” (subitem do item 

7.3.2); e “restrições físicas e legais ao aproveitamento” (subitem do item 7.3.2).  

Os demais elementos constituintes do valor do imóvel, tais como, “7.3.3. 

Caracterização das edificações e benfeitorias”, ensejam a vistoria individualizada em cada 

imóvel, atividade que vai muito além do escopo do presente trabalho. Assim, o trabalho 

propõe como diretriz a análise da dominialidade, existência de edificações e restrições de uso 

e ocupação. Ou seja, ponderando as ocupações existentes, o presente trabalho irá propor 

diretrizes com base na existência dos institutos jurídicos comentados no capítulo 4 deste 

trabalho, quais sejam: áreas de preservação permanente, terrenos de marinha e as zonas com 

os parâmetros urbanísticos mais restritivos (ZPA 1 e ZRA). 

Com relação às zonas previstas no PDP-FOR/2009, a avaliação do imóvel, aplicando-

se os critérios da série de normas NBR 14653 da ABNT, levará em conta os parâmetros 

urbanísticos de cada zona, ou seja, as “restrições físicas e legais ao aproveitamento” (subitem 

do item 7.3.2). Por exemplo: a Zona de Ocupação Preferencial 2 (ZOP 2), em razão dos usos 

permitidos, será avaliada em valor bem superior ao de um imóvel situado na ZPA 1 (faixa de 

Preservação Permanente dos Recursos Hídricos), área não edificável. Ou seja, uma zona com 

taxa de permeabilidade de 30% será avaliada em maior valor que uma área com taxa de 
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permeabilidade de 100%. Assim, será economicamente inviável desapropriar alguns espaços 

situados nessas zonas que o PDP-FOR/2009 permite o pleno uso e ocupação do solo.  

Mesmo em algumas zonas da “Macrozona de Proteção Ambiental”, tais como a ZIA – 

Cocó e a ZIA – Praia do Futuro, não será simples desapropriar terrenos ali inseridos, tendo em 

vista o PDP-FOR/2009 ter aplicado parâmetros urbanísticos que permitem ocupação. A ZIA – 

Cocó, por exemplo, possui taxa de permeabilidade de 40% e altura máxima da edificação de 

48 metros. Ou seja, a área é edificável, de modo que sua avaliação, para fins indenização, 

avaliará tais parâmetros de uso e ocupação.  

Com relação às áreas de preservação permanente, o Superior Tribunal de Justiça – STJ 

pacificou o entendimento de que a vegetação nela existente não deve ser indenizada. Nesse 

sentido, mostra-se oportuno transcrever a ementa do AgRg no REsp 872879 / AC (Julgado em 

03/05/2012): 

ADMINISTRATIVO - INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE 
PRIVADA - DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA CRIAÇÃO 
DE RESERVA EXTRATIVISTA - POSSIBILIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO DO 
VALOR DA COBERTURA FLORESTAL EM SEPARADO DA TERRA NUA - 
JUROS COMPENSATÓRIOS DEVIDOS EM FACE DA SIMPLES PERDA DA 
POSSE. 
1. A jurisprudência firmou-se no sentido de que a indenização deve refletir o valor 
de mercado do imóvel expropriado, sendo desimportante que a avaliação da terra 
nua e da cobertura florestal seja efetuada em conjunto ou separadamente, devendo-
se excluir a área de preservação permanente, tendo em vista que esta não é passível 
de exploração econômica. 
2. A pretensão de se reduzir o valor da indenização fixada, por ensejar o reexame do 
contexto fático-probatório, esbarra no óbice previsto na Súmula 7/STJ. 
3. A incidência dos juros compensatórios dá-se com a simples perda antecipada da 
posse, mesmo quando improdutivo o imóvel. Isso tem uma razão de ser, uma vez 
que garante ao menos minimamente a prévia indenização determinada pela 
Constituição Federal. Agravo regimental improvido. 

 

 

No acórdão, o Ministro Humberto Martins destacou que a atual redação do art. 12 da 

Lei nº 8.629/93, dada pela Medida Provisória nº 2.183-56/2001, considera justa “a 

indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as 

terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis”.  

Muito embora a Lei nº 8.629/1993 tenha sido editada para regulamentação dos 

dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, alguns de seus comandos são 

aplicados em desapropriações realizadas com outros fins. Prova disso é que o acórdão acima 

apontado se refere a uma desapropriação para criação de uma “Reserva Extrativista”, ou seja, 

uma unidade de conservação.  



280 
 

 

 

De acordo com referido Ministro, a interpretação que melhor define o conteúdo do 

aludido preceito legal é no sentido de que a indenização somente tornar-se-á justa se 

compatível com o valor de mercado do imóvel, o qual será apurado mediante o somatório do 

valor da terra, das acessões naturais, das matas e das florestas, além das benfeitorias 

indenizáveis.  

Como se pode observar, a indenização deve refletir o valor de mercado do imóvel 

expropriado. Sendo necessário, a avaliação da cobertura vegetal e da terra nua são feitos em 

separado. Esse tipo de separação entre “vegetação” e “terra nua” ocorre na avaliação de 

imóveis em APP.  

Isso porque, embora a vegetação não seja indenizada, a terra nua, as acessões naturais 

e as benfeitorias indenizáveis devem ser pagas. Ou seja, a lei não impede a indenização da 

cobertura florestal em separado da terra nua. O que ela impede é que o cálculo em separado 

da vegetação importe indenização do imóvel em valor superior ao de mercado. 

Assim, mesmo na desapropriação de APPs, haverá indenização. Contudo, o valor será 

extremamente reduzido, já que a vegetação ali situada não é indenizada e a terra nua, passível 

indenização, tem valor extremamente reduzido em razão das restrições ao seu uso e ocupação 

já previstos em lei (Lei nº 12.651/2012). 

Nesse panorama, no planejamento e definição das áreas que farão parte da “área 

básica”, deve ser considerado a existência dos institutos jurídicos comentados no capítulo 4 

deste trabalho, quais sejam: áreas de preservação permanente, terrenos de marinha e as zonas 

do PDP-FOR/2009 com os parâmetros urbanísticos mais restritivos (ZPA 1 e ZRA). A Figura 

59 ilustra os espaços cuja legislação impõe as maiores restrições ao uso e ocupação do solo. 

Para fins de contextualização, na Figura 60 consta a poligonal extraída dos decretos 

estaduais (nºs 20.253/1989, 21.312/1991 e 22.587/1993), bem como a poligonal do GT-Cocó 

2008. Portanto, inicialmente, a ideia é usar como “área básica” os imóveis sem ocupações e 

situados na ZPA1, na ZRA e na LTM, tendo em vista serem locais com extremas restrições de 

uso e ocupação do solo (non aedificandi ou partim aedificandi), além do fato de serem bens 

da União, o que dispensará a desapropriação dos respectivos terrenos. Como visto 

anteriormente, parâmetros de uso e ocupação da ZPA 1 são nulos, ou seja, não se permite o 

aproveitamento privado dessas áreas. Assim, caso não esteja em terrenos de marinha e precise 

ser desapropriada, o respectivo valor de indenização será baixo.  

Com relação à ZRA, embora não seja tão restritiva quanto à ZPA 1, é oportuno incluí-
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la nessa fase inicial porque suas áreas mais relevantes já estão ocupadas por equipamentos 

públicos. É o que se pode ver na Figura 61, em que a ZRA já está ocupada pelas estruturas do 

Parque Adahil Barreto, bem como na Figura 62, em que a ZRA corresponde ao local onde já 

existem as estruturas de lazer do “Parque do Cocó”.  

Deve ser verificado, ainda, se tais espaços têm ocupações ou não. E no caso dos 

terrenos de marinha, deve-se verificar se o local, ainda que não dotado de edificações, possui 

terceiros detentores de qualquer dos instrumentos jurídicos de uso do solo admitidos 

(aforamento, ocupação, cessão de uso, permissão, concessão de uso especial para fins de 

moradia, etc). 
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Figura 59 - Fortaleza – 2013. ZPA 1, ZRA e terrenos de marinha.  

Fonte: SEUMA. Adaptado por Azevedo, 2014. 
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Figura 60 - Fortaleza – 2013. “Parque do Cocó”, poligonal do GT-Cocó 2008, ZPA 1, ZRA e terrenos de marinha.  

Fonte: SEMACE e SEUMA. Adaptado por Azevedo, 2014. 
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Figura 61 - Fortaleza – 2013. Parque Adahil Barreto, ZPA 1, ZRA e terrenos de marinha.  

Fonte: SEUMA. Adaptado por Azevedo, 2014. 
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Figura 62 - Fortaleza – 2013.  Praça do “Parque do Cocó”, ZPA 1, ZRA e terrenos de marinha.  

Fonte: SEUMA. Adaptado por Azevedo, 2014. 
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Além disso, na delimitação de uma área juridicamente viável, deve ser ponderada a 

existência de loteamentos aprovados e não caducos na região. A Figura 63 ilustra que há 

loteamentos aprovados os quais se encontram adjacentes e/ou interceptados pela poligonal 

decretos estaduais (nºs 20.253/1989, 21.312/1991 e 22.587/1993), bem como pela poligonal 

do GT-Cocó 2008. Vale lembrar que os arquivos vetoriais dos citados loteamentos, fornecidos 

pela SEINF-Fortaleza, ilustram os loteamentos já aprovados, mas não necessariamente 

implantados e/ou válidos (não caducos). Já Figura 64 evidencia que há pequenos trechos de 

loteamentos aprovados situados em ZPA1. Caso os loteamentos não tenham sido implantados 

e estejam caducos, tais trechos não poderão ser implantados, por força do art. 322 do PDP-

FOR/2009. 

Em suma, o critério básico é incluir na nova poligonal e desapropriar todas as áreas em 

ZPA 1 e ZRA que não estejam ocupadas ou que estejam ocupadas por equipamentos públicos 

(vias, praças, etc). Fora da ZPA 1, tentar desapropriar e incluir as áreas de preservação 

permanente, respeitados os loteamentos plenamente válidos. E quando os terrenos nas 

referidas situações se localizar em terrenos de marinha, no lugar de desapropriar, deve-se, 

para fins de cessão de uso gratuita (art. 18 da Lei nº 9.636/1998), tratar com a SPU e o 

eventual terceiro ocupante e/ou detentor de qualquer dos instrumentos jurídicos para 

utilização do imóvel (aforamento, ocupação, cessão de uso, permissão, concessão de uso 

especial para fins de moradia, etc). 

Desse modo, para um melhor detalhamento das diretrizes a serem observadas na 

delimitação de uma poligonal que seja tecnicamente viável para o tipo de unidade de 

conservação aplicável, o presente trabalho sugere a estruturação das ações em 05 etapas, a 

saber: ETAPA 0, ETAPA 1, ETAPA 2, ETAPA 3 e ETAPA 4. 

A ETAPA 0 corresponde à fase preparatória. Inicialmente, deve ser realizada, de forma 

conjunta entre os órgãos e entes públicos interessados, a revisão dos arquivos vetoriais 

cartográficos, tendo em vista terem sido obtidos de diferentes fontes, principalmente no caso 

da Linha do Terrenos de Marinha – LTM, cujo arquivo foi fornecido pela SEUMA e não pela 

SPU. Nessa etapa, deve-se efetuar levantamento dos imóveis, com e sem edificações, situados 

em ZPA 1 e ZRA. Além disso, é necessário realizar levantamento dos imóveis situados em 

terrenos de marinha – LTM.  
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Figura 63 - Fortaleza – 2013. “Parque do Cocó”, poligonal do GT-Cocó 2008 e loteamentos aprovados.  

Fonte: SEMACE e SEINF. Adaptado por Azevedo, 2014. 
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Figura 64 - Fortaleza – 2013. ZPA 1 e loteamentos aprovados.  

Fonte: SEUMA e SEINF. Adaptado por Azevedo, 2014. 
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Deve-se, ainda, efetuar um levantamento das APPs situadas dentro e fora da ZPA1 ou 

ZRA. Caso estas não estejam ocupadas, verificar se estão em loteamentos regulares ou não 

(caducos). Caso estas estejam ocupadas, verificar se foram regularmente ocupadas e se estão 

dentro de loteamentos regulares ou não (caducos). Nos imóveis situados em LTM, 

independentemente de ocupação, deve-se verificar se há terceiros detentores de qualquer dos 

instrumentos jurídicos para utilização do imóvel (aforamento, ocupação, cessão de uso, 

permissão, concessão de uso especial para fins de moradia, etc).  

Ademais, na ETAPA 0 deve ser feita a análise sobre a modalidade de unidade de 

conservação mais adequada para a área em comento, a partir do seu objetivo. Assim, deve-se 

criar, por lei, uma nova categoria de unidade de conservação, no caso do estado do Ceará ou 

do município de Fortaleza, ou optar por utilizar o Parque Urbano, apenas no caso do 

município de Fortaleza. Isso será apenas a criação da modalidade, ou seja, da previsão legal, 

não será a criação da unidade de conservação de forma concreta. Antes da criação da UC no 

caso concreto, devem ser realizados estudos técnicos e consulta pública que permitam 

identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade.  

A ETAPA 1 seria a fase de criação da UC propriamente dita. Nessa fase, deve-se 

desapropriar imóveis situados em ZPA 1 ou em ZRA que não estejam ocupados ou que 

estejam ocupados por equipamentos públicos (vias, praças, etc). Vale ressaltar que quando as 

situações retro mencionadas estiverem em “terrenos de marinha”, no lugar de desapropriar, 

deve-se, para fins de cessão de uso gratuita (art. 18 da Lei nº 9.636/1998), tratar com a SPU e 

o eventual terceiro ocupante e/ou detentor de qualquer dos instrumentos jurídicos para 

utilização do imóvel (aforamento, ocupação, cessão de uso, permissão, concessão de uso 

especial para fins de moradia, etc).  

Aliás, aquele que criar a UC (estado do Ceará ou município de Fortaleza) precisará 

estabelecer estreita parceria institucional com a SPU. Isso porque grande parte dos imóveis 

situados em ZPA 1 localizam-se em terrenos de marinha. Assim, sem o auxílio institucional da 

SPU será inviável estabelecer a “área básica” e efetivar a criação da respectiva UC.  

Logo após as aludidas ações, deve ser criada a unidade de conservação, no caso 

concreto, por meio de lei ou decreto. A ideia de não incluir na ETAPA 1 as áreas em ZPA 1 

com ocupações é que dentro da ZPA 1, bem como dentro dos terrenos de marinha - LTM, há 

diversas ocupações, muitas delas irregulares. A Figura 65 mostra que na foz do rio Cocó, em 

região próxima à Praia do Caça e Pesca, há diversas edificações em ZPA 1 e em terrenos de 
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marinha. O mesmo ocorre na região da comunidade do Dendê, em que a Figura 66 ilustra 

ocupações em LTM e em ZPA 1.  

Ainda que juridicamente tais ocupações estejam irregulares, uma eventual remoção 

dessas edificações não é tarefa simples, razão pela qual, tais áreas foram excluídas da ETAPA 

1. Ou seja, a ideia da ETAPA 1 é criar, o mais breve possível, uma área básica, essencial à 

unidade de conservação. Criada a unidade de conservação com uma área mínima, ampliações 

futuras podem e devem ocorrer. Contudo, enquanto são executadas as ações mais complexas e 

burocráticas das demais etapas, a unidade de conservação já estará criada, servindo a 

população, de forma juridicamente segura. 

Com relação à ZRA, embora não seja tão restritiva quanto à ZPA 1, é oportuno incluí-

la já na ETAPA 1 porque suas áreas mais relevantes já estão ocupadas por equipamentos 

públicos. Partes relevantes da ZRA já estão ocupadas pelas estruturas do Parque Adahil 

Barreto, bem como pelas estruturas de lazer do “Parque do Cocó” (praça, quadras, etc). 

A ETAPA 2 seria uma ampliação da “área básica”. Nessa fase, a inclusão de áreas, em 

tese, será mais complicada e burocrática que na etapa anterior, já que poderá ensejar a 

realocação de pessoas e a remoção de ocupações. Contudo, enquanto as ações dessa etapa são 

realizadas, a uma unidade de conservação já existirá, bem como estará sendo devidamente 

gerida. Assim, nessa fase deve-se negociar a desapropriação, bem como a eventual 

realocação, de imóveis edificados e/ou ocupados que estejam situados em ZPA 1.  

Além disso, deve-se desapropriar as APPs não ocupadas e situadas fora de loteamentos 

regulares, fora da ZPA 1 e livremente adjacentes à “área básica”. Não custa lembrar que 

quando as situações retro mencionadas estiverem em “terrenos de marinha”, no lugar de 

desapropriar, deve-se, para fins de cessão de uso gratuita (art. 18 da Lei nº 9.636/1998), tratar 

com a SPU e o eventual terceiro ocupante e/ou detentor de qualquer dos instrumentos 

jurídicos para utilização do imóvel (aforamento, ocupação, cessão de uso, permissão, 

concessão de uso especial para fins de moradia, etc). Após, deve-se oficializar a ampliação da 

unidade de conservação, no caso concreto, por meio de lei ou decreto. 
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Figura 65 - Fortaleza – 2013. ZPA 1, terrenos de marinha e foz do rio Cocó.  

Fonte: SEUMA. Adaptado por Azevedo, 2014. 
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Figura 66 - Fortaleza – 2013. ZPA 1, terrenos de marinha e comunidade Dendê.  

Fonte: SEUMA. Adaptado por Azevedo, 2014. 
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A ETAPA 3, tal como a ETAPA 2, tem como objetivo ampliar a área da unidade de 

conservação. Nessa fase, a inclusão de áreas, em tese, será ainda mais complicada e 

burocrática que nas etapas anteriores. Nessa fase deve-se negociar a desapropriação, bem 

como a eventual realocação, de APPs irregularmente ocupadas, situadas fora da ZPA 1 e 

livremente adjacentes à “área básica”. Além disso, deve-se desapropriar as APPs não 

ocupadas e situadas dentro de loteamentos regulares, fora da ZPA 1 e livremente adjacentes à 

“área básica”.  

Tal como nas etapas anteriores, quando as situações ora mencionadas estiverem em 

“terrenos de marinha”, no lugar de desapropriar, deve-se, para fins de cessão de uso gratuita 

(art. 18 da Lei nº 9.636/1998), tratar com a SPU e o eventual terceiro ocupante e/ou detentor 

de qualquer dos instrumentos jurídicos para utilização do imóvel (aforamento, ocupação, 

cessão de uso, permissão, concessão de uso especial para fins de moradia, etc). 

Por fim, a ETAPA 4 tem a finalidade de incluir áreas acessórias em mosaico com a 

“área básica”. Essa etapa, em teoria, não será tão burocrática quanto as demais fases, já que a 

desapropriação talvez não seja necessária. Nessa etapa deve-se instituir UCs de uso 

sustentável nas áreas ecologicamente relevantes não enquadradas nas situações previstas nas 

etapas anteriores. Portanto, essa etapa pode e deve ser realizada em paralelo às demais.  

Ademais, nessa etapa deve-se integrar a gestão do mosaico de UCs, abrangendo as 

referidas unidades recém-criadas e as já existentes (Parque Adahil Barreto, ARIE Dunas 

Cocó, APA e Parque de Sabiaguaba). A Figura 67 ilustra como as UCs já existentes (Parque 

Adahil Barreto, ARIE Dunas Cocó, APA e Parque de Sabiaguaba) encontram-se livremente 

adjacentes à ZPA 1, zona em que se baseia a quase totalidade da “área básica”. 

Além das ações relativas à criação e ampliação de unidades de conservação, devem ser 

executas, em paralelo, ações de recuperação das áreas degradadas, sejam dentro da futura UC, 

seja fora desta. Por exemplo: a recuperação da área degradada pelo extinto “lixão” do 

Jangurussu é fundamental para melhoria da qualidade de água do rio Cocó. Além disso, deve-

se fiscalizar e combater as ligações de esgoto clandestinas efetuadas que depositam efluentes 

não tratados no rio Cocó. 

Vale destacar que a divisão em etapas é meramente metodológica, ou seja, não há uma 

ordem de sequência a ser obrigatoriamente cumprida. Assim, as ações nas etapas de 0 a 4 

podem ser executadas em paralelo.  
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Figura 67 - Fortaleza – 2013. ZPA 1, ZRA, terrenos de marinha e unidades de conservação adjacentes (Parque Adahil Barreto, ARIE 
Dunas do Cocó e APA e Parque de Sabiaguaba.  

Fonte: SEUMA. Adaptado por Azevedo, 2014. 
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As diretrizes aqui propostas poderiam, inclusive, ser aplicadas em uma área situada 

entre os municípios de Fortaleza e Caucaia e com caracterização geoambiental semelhante ao 

rio Cocó. Trata-se do estuário do rio Ceará, o qual, a exemplo do rio Cocó, também foi 

utilizado por salinas, hoje desativadas, além de estar encravado em adensamento urbano.  

Conforme apontado neste trabalho, mesmo com a criação da APA do Estuário do rio 

Ceará há mais de 15 anos, havendo documento técnico relativo ao plano de manejo já 

elaborado desde 2005, o estuário do rio Ceará encontra-se mais degradado do que o rio Cocó, 

no trecho objeto deste estudo (“Parque do Cocó”). A Figura 68 mostra que as semelhanças 

entre o rio Cocó e o rio Ceará vão além da caracterização geoambiental. Grande parte de 

ambos os estuários se localizam em ZPA 1 e em terrenos de marinha. Assim, considerando 

que as diretrizes para delimitação de uma poligonal viável, apresentadas neste trabalho, se 

basearam fortemente na inclusão de áreas em ZPA 1 e em terrenos de marinha na “área 

básica” da unidade de conservação, é possível que tais diretrizes também possam ser 

aplicadas numa tentativa de proteger e recuperar o estuário do rio Ceará. Contudo, grande 

parte do estuário do rio Ceará se insere no município de Caucaia. Assim, nesse caso, somente 

o estado do Ceará poderia implementar a gestão ambiental ali necessária. 

Em suma, as ações previstas nas Etapas 0 a 4 têm a finalidade de cumprir os principais 

objetivos deste trabalho, quais sejam: propor critérios e requisitos a serem observados na 

criação de uma nova categoria de unidade de conservação que seja juridicamente adequada à 

área de estudo e que também seja aplicável em situações equivalentes (áreas adjacentes a 

recursos hídricos ecologicamente relevantes e encravados em adensamentos urbanos); e 

propor diretrizes que orientem a delimitação de uma poligonal que seja tecnicamente viável 

para o tipo de unidade de conservação aplicável à área de estudo, bem como compatível com 

as zonas previstas no PDP-FOR/2009 e demais institutos jurídicos incidentes na área. 
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Figura 68 - Fortaleza – 2013. APA do Estuário do rio Ceará, ZPA 1 e terrenos de marinha.  

Fonte: SEMACE e SEUMA. Adaptado por Azevedo, 2014. 
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5.3. Síntese dos resultados obtidos 
 

Conforme exposto ao longo do trabalho, a Constituição Federal de 1988 estabelece 

que 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. No caso de Fortaleza e 

sua região metropolitana existem problemas socioambientais crônicos tais como: 

impermeabilização do solo, desmatamentos e ocupações irregulares em áreas de preservação 

permanente-APPs, lançamento de efluentes sem tratamento em recursos hídricos, disposição 

irregular de resíduos sólidos, entre outros. 

O rio Cocó e seu entorno possuem singular particularidade, já que correspondem a 

uma área de grande relevância ecológica encravada numa área urbana bastante adensada. Esse 

contexto torna ímpar a relação entre o rio Cocó e a cidade de Fortaleza. Assim, o presente 

trabalho teve como motivação o fato da área conhecida como “Parque do Cocó” não possuir 

uma gestão ambiental adequada, sobretudo em razão da constante insegurança jurídica que 

permeia o local. Isso porque a referida área não é juridicamente uma unidade de conservação. 

O que se entende como “Parque do Cocó” corresponde a decretos estaduais para fins de 

desapropriação (nºs 20.253/1989, 21.312/1991 e 22.587/1993), os quais se encontram 

caducos. Ou seja, o “Parque do Cocó” existe de fato, mas não de direito. 

Assim, estas linhas tiveram como objetivos principais:  

1) propor critérios e requisitos a serem observados na criação de uma nova categoria 

de unidade de conservação que seja juridicamente adequada à área de estudo e que 

também seja aplicável em situações equivalentes (áreas adjacentes a recursos hídricos 

ecologicamente relevantes e encravados em adensamentos urbanos); e  

2) propor diretrizes que orientem a delimitação de uma poligonal que seja 

tecnicamente viável para o tipo de unidade de conservação aplicável à área de estudo, 

bem como compatível com as zonas previstas no PDP-FOR/2009 e demais institutos 

jurídicos incidentes na área.  

Contudo, para subsidiar os objetivos principais, foi necessário entender os contextos 

ecológico, econômico e jurídico-institucional inerentes à área em estudo. Inicialmente, foi 

necessário abordar a caracterização geoambiental da área conhecida como “Parque do Cocó”, 



298 
 

 

 

tendo sido constatado os seguintes sistemas ambientais (geofácies): faixa de praia (estirâncio) 

e planície de deflação (berma e pós-praia); dunas móveis; dunas fixas; planície flúvio-

marinha; e tabuleiros pré-litorâneos.  

A compartimentação ambiental realizada nesta pesquisa evidenciou que os sistemas 

ambientais existentes na área em estudo possuem, em sua maioria, ecodinâmica instável ou 

com tendência à instabilidade, o que justifica a sua proteção e conservação. Desta feita, ante à 

ecodinâmica da paisagem existente na área objeto de estudo, resta justificada a aplicação de 

uma gestão ambiental diferenciada. Além disso, o espaço já foi incorporado como um 

patrimônio natural da cidade pela população.  

Após a caracterização geoambiental, buscou-se conhecer e entender o histórico de uso 

de ocupação da área em comento. Verificou-se que grande parte da área que atualmente se 

busca preservar, nas décadas de 1950 a 1980, encontrava-se degradada em razão das salinas 

ali existentes, notadamente a Salina Diogo. Outro ponto relevante a ser destacado é que, 

inicialmente, a expansão urbana de Fortaleza se deu nas regiões central e oeste. A região leste 

da cidade, notadamente o Sítio Diogo (atualmente dividido nos bairros Vicente Pinzon, 

Papicú e Cocó), região em que se insere a área em estudo, somente passou a ser ocupada após 

a implantação de equipamentos na década de 1970. O PLANDIRF de 1972, além de 

efetivamente permitir que fossem ultrapassadas as principais barreiras à ocupação do Sitio 

Cocó, no caso, o rio Cocó e a linha férrea “Mucuripe-Paranguaba”, viabilizou instalação da 

infraestrutura urbana na região.  

Nesse período, a atividade salina já se encontrava em declínio econômico (em razão da 

falta de competitividade com as salinas do Rio Grande do Norte), tendo sido desativada em 

definitivo em 1980. Com o fim da atividade de produção do sal, o mangue começa a se 

regenerar, recuperação esta impulsionada pelos esgotos da área que eram lançados 

diretamente no rio Cocó.  

Outro fato que pode ser creditado à recuperação do mangue foi o fato de a Salina ter 

sido desativada antes da efetiva expansão urbana na região leste. Ou seja, se as barreiras à 

ocupação da Zona Leste (Sítio Cocó e as demais terras além do rio) tivessem sido plenamente 

superadas anteriormente, com a consolidação da infraestrutura urbana na região enquanto a 

Salina Diogo ainda estivesse ativa, provavelmente as áreas degradadas da salina desativada 

seriam logo ocupadas, não permitindo que a vegetação de manguezal se regenerasse. Com a 
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recuperação do manguezal na década de 1980, somada a eclosão de movimentos 

ambientalistas no período, a área que antes era degradada pela salina, passou a ser um 

referencial de “área verde”, em uma cidade com crescimento urbano desordenado. 

Contudo, como a área não era adensada, a implantação de equipamentos que 

permitiram a integração urbana do antigo Sítio Cocó terminou por gerar uma supervalorização 

imobiliária na região em alguns pontos. Nessas áreas, a insegurança jurídica que permeia área 

termina trazendo questionamentos a todo e qualquer empreendimento realizado no local, seja 

ele público ou privado. E, em muitos casos, o empreendedor se aproveita justamente da 

indefinição jurídica que existe na área. Ademais, em outros pontos, na mesma região da área 

em estudo, há ocupações de baixa renda em áreas de risco de inundações, contrastando com as 

referidas áreas valorizadas.  

O diagnóstico das principais questões ambientais apontou vários problemas na área em 

estudo, tais como: lançamento de efluentes (ligações clandestinas) com consequente poluição 

hídrica e degeneração dos organismos vegetais (desfoliação e descoloração); fragmentação de 

habitats (que gera modificação e fragmentação da paisagem) com consequente perda da 

biodiversidade e declínio populacional da fauna e flora; intensificação do processo de 

assoreamento e eutrofização do rio Cocó; disposição inadequada de resíduos sólidos e 

queimadas, entre outros. Ademais, com relação à qualidade da água do rio Cocó, foi 

verificado que a não recuperação ambiental da área degradada pelo extinto “lixão” do 

Jangurussu tem contribuído para a degradação da qualidade da água, na medida em que o 

chorume ali existente vem contaminando o recurso hídrico. 

Os problemas acima apontados justificam a necessidade de criação de uma unidade de 

conservação, com vistas a implementar uma gestão ambiental na área em comento. Contudo, 

as diversas tentativas de gestão ambiental da área por meio de unidade de conservação nunca 

se efetivaram. Além de falta de vontade política, o insucesso dessas tentativas deve-se ao 

desconhecimento de algumas particularidades jurídico-institucionais incidentes na área. O 

trabalho evidenciou que se sobrepõem na área, pelos menos, quatro institutos jurídicos 

distintos, a saber: áreas de preservação permanente - APPs, terrenos de marinha - LTM, zonas 

do PDP-FOR/2009 e as faixas de 1ª e 2ª categoria do rio Cocó.  

Assim, para se implementar a adequada gestão ambiental da área em estudo, é 

necessário compreender os usos permitidos e proibidos em cada um desses institutos, bem 
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como analisar a compatibilidade jurídica entre eles. E no caso das APPs, as reformas 

promovidas pela Lei nº 12.651/2012 deixaram esses espaços territoriais especialmente 

protegidos ainda mais vulneráveis. 

No que se refere às tentativas de se criar uma unidade de conservação, as principais 

tentativas concretas se basearam na ideia de instituir um parque natural (art. 11 da Lei nº 

9.985/2000). Ocorre que criar uma unidade de conservação na modalidade “Parque Natural”, 

nos termos dos artigos 11, 25 e 49 da Lei do SNUC, em que tanto a área da UC quanto à zona 

de amortecimento devem ser áreas rurais, dentro de uma área encravada numa área urbana 

altamente adensada, trará graves conflitos jurídico administrativos. O proprietário de imóvel 

situado, por exemplo, dentro da zona de amortecimento do parque pagará IPTU ao município 

ou ITR à União? Ao desmembrar seu terreno, se sujeitará à legislação urbanística ou à 

legislação agrária? No caso específico da modalidade “Parque Estadual”, a sua 

incompatibilidade foi evidenciada, inclusive, em sede judicial. 

Em suma, a unidade de conservação na modalidade “Parque Natural” trará diversos 

conflitos jurídico institucionais, o que a tornará juridicamente insegura. Um outro problema é 

que, sejam as unidades de uso sustentável (que não garantem a proteção ambiental necessária, 

nem o livre acesso ao terreno pelo público em geral), sejam as unidades de proteção integral 

(que são incompatíveis com a proteção de áreas ecologicamente relevantes inteiramente 

encravadas em adensamentos urbanos), ambas são incompatíveis com as particularidades do 

entorno do baixo curso do Rio Cocó, que corta o município de Fortaleza.  

Felizmente, o inciso III do §1º do art. 225 da Constituição Federal de 1988 estabelece 

que incumbe ao Poder Público “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”. Assim, os entes federados, no caso os 

estados e municípios, podem criar outras modalidades de unidade de conservação visando 

atender particularidades regionais e/ou locais.  

Nesse sentido, a própria Lei do SNUC, no parágrafo único de seu artigo 6º, previu que 

podem integrar o SNUC, excepcionalmente e a critério do CONAMA, unidades de 

conservação estaduais e municipais que, concebidas para atender a peculiaridades regionais 

ou locais, possuam objetivos de manejo que não possam ser satisfatoriamente atendidos por 
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nenhuma categoria prevista na referida lei e cujas características permitam, em relação a estas, 

uma clara distinção. 

Sob tais fundamentos, alguns estados e municípios criaram leis instituindo novas 

modalidades de unidade de conservação além das já previstas na Lei do SNUC. No caso da 

área em estudo, tanto o estado do Ceará quanto o município de Fortaleza poderiam criar uma 

nova categoria de unidade de conservação compatível. 

A nova categoria poderia ter regime jurídico híbrido, agregando elementos do regime 

do grupo de proteção integral com atributos do grupo de uso sustentável. Assim, a nova 

categoria não teria que se submeter à exigência do art. 25 da Lei do SNUC, ou seja, não teria 

que obrigatoriamente que possuir zona de amortecimento. Além disso, a nova categoria não 

precisaria se sujeitar ao disposto no art. 49 da Lei do SNUC, isto é, a área poderia ser 

considerada área urbana.  

Assim, estariam vencidos dois dos principais gargalos jurídicos inerentes a categoria 

Parque Natural e que tantos conflitos geram, a saber: (1) não obrigatoriedade de zona de 

amortecimento; e (2) possibilidade de a área ser considerada zona urbana. 

Para tanto, o presente trabalho apresentou uma sugestão de redação normativa para 

uma possível criação da referida modalidade, tomando como base a denominação “Parque 

Ecológico Urbano”: 

Art. O Parque Ecológico Urbano, mediante restrições de uso e recuperação de áreas 
degradadas situadas em adensamentos urbanos, tem como objetivo a conservação de 
ecossistemas naturais de grande relevância ecológica, além de oferecer nos espaços 
urbanizados equipamentos que permitam a preservação, conservação e recuperação 
de recursos naturais, bem como a realização de pesquisas científicas e de atividades 
educativas, culturais e de ecoturismo. 
§ 1°. O Parque Ecológico Urbano 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. 
§ 2º. No Parque Ecológico Urbano poderão ser admitidas intervenções nos casos de 
utilidade pública, de interesse social eventual e de baixo impacto ambiental, desde 
que comprovada a inexistência de alternativa técnica e locacional para a intervenção 
proposta, vedadas, em qualquer caso, intervenções que comprometam os atributos 
naturais que justificaram a criação da unidade. 
§ 3º. Os casos de utilidade pública, de interesse social e de baixo impacto ambiental, 
previstos no § 2º, em que será permitida a intervenção no Parque Urbano, serão 
definidos no ato de criação da referida unidade ou no respectivo Plano de Manejo. 
§ 4º O Parque Ecológico Urbano terá Conselho Consultivo e Deliberativo, com 
composição paritária, devendo se manifestar, mediante anuência, sobre as 
intervenções previstas nos §§ 2º e 3º deste artigo, previamente a concessão da 
respectiva licença ambiental. 
§ 5º. A realização de pesquisas científicas e de atividades educativas, culturais e de 
ecoturismo poderão ser permitidas, sujeitando-se à prévia autorização do órgão 
responsável pela administração do Parque Ecológico Urbano, às condições e 
restrições por este estabelecidas, além daquelas previstas em regulamento. 
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Art. As unidades de conservação, exceto Parque Ecológico Urbano, Área de 
Proteção Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural, devem possuir uma 
zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos. 
 
Art. Salvo o Parque Ecológico Urbano, a área de uma unidade de conservação do 
Grupo de Proteção Integral é considerada zona rural, para os efeitos legais. 
Parágrafo único. A zona de amortecimento das unidades de conservação de que trata 
este artigo, uma vez definida formalmente, não pode ser transformada em zona 
urbana. 

 

Assim, o estado do Ceará, por meio de alterações na Lei nº 14.950/2011 (Lei do 

SEUC), poderia criar uma nova categoria de unidade conservação compatível com a gestão da 

área em análise, no caso, onde situa o “Parque do Cocó”. Já o município de Fortaleza, além 

dos mesmos mecanismos que o estado do Ceará (criação por lei de uma nova categoria de 

UC), possui outros instrumentos não inerentes ao ente estadual. 

Além da possibilidade de criar uma nova categoria de unidade de conservação tal 

como o estado do Ceará, o município de Fortaleza pode, com base no art. 194, XVII de sua 

Lei Orgânica, se utilizar dos Parques Urbanos para a gestão ambiental da área em comento. 

Além da lei orgânica, a possibilidade de o município de Fortaleza criar parques urbanos e 

áreas verdes tem previsão no art. 26 do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), nos arts. 3º, 

XX e 25 da Lei nº 12.651/2012, além dos arts. 9º, II e 19, XIII da Lei Complementar 

Municipal nº 62/2009 (PDP-FOR/2009).  

Nesse panorama, duas opções de solução para uma unidade de conservação 

juridicamente viável:  

1) criação de uma nova modalidade de UC compatível por meio de lei, pelo estado do 

Ceará (alterando sua Lei Estadual nº 14.950/2011 - SEUC), caso este seja o ente 

criador, ou pelo município, caso seja este o ente criador da UC, e posterior criação da 

UC no caso concreto; ou  

2) no caso apenas do município, utilização de um Parque Urbano, com base na 

legislação já existente.  

Em ambos os casos, as áreas privadas, cuja desapropriação se apresenta 

economicamente inviável, poderão ser objeto de unidades de conservação de uso sustentável 

já previstas na própria lei do SNUC, aplicando-se um mosaico de unidades de conservação. 

Não custa lembrar que, pelos motivos aqui já expostos, tais UCs de uso sustentável também 

devem possuir regime jurídico compatível com as zonas previstas no PDP-FOR/2009 e 

demais institutos jurídicos incidentes.  

Com relação às diretrizes a serem observadas na delimitação de uma poligonal viável, 
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o trabalho expõe que as escolha das áreas devem levar em conta os critérios utilizados na 

avaliação de imóveis para indenização em processos de indenização. Como o valor da 

avaliação leva em conta as possibilidades de uso e ocupação do solo, a “área básica” da 

unidade de conservação a ser criada deve focar nas áreas cuja legislação em vigor já imponha 

restrições ao uso e ocupação. Assim, o trabalho propõe como diretriz a análise da 

dominialidade, existência de edificações e restrições de uso e ocupação. 

No que se refere às faixas de 1ª e 2ª Categoria, sugere-se a sua não utilização como 

parâmetro de delimitação, tendo em vista a insegurança jurídica desses institutos jurídicos, 

conforme apontado em linhas anteriores. Ou seja, em razão da indefinição quanto à validade 

jurídica da Lei Estadual nº 10.147/1977 e do respectivo Decreto Estadual nº 15.274/1982, 

frente à CF/1988 e ao Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), não é juridicamente seguro 

estruturar os critérios de delimitação e disciplinamento de uma futura unidade de conservação 

com base nas referidas normas estaduais.  

Nesse contexto, ponderando as ocupações existentes, o presente trabalho propõe 

diretrizes com base na existência dos seguintes institutos jurídicos: áreas de preservação 

permanente - APPs, terrenos de marinha e as zonas do PDP-FOR/2009 com os parâmetros 

urbanísticos mais restritivos (ZPA 1 e ZRA). E com base nesses parâmetros, o presente 

trabalho sugere que a criação da unidade de conservação juridicamente adequada e 

tecnicamente viável se dê por meio de ações divididas em cinco etapas, a saber: 

 
Tabela 15 – Etapa 0 – Fase preparatória à criação da unidade de conservação. 

ETAPA 0 Fase preparatória 

Ação Efetuar levantamento dos imóveis, com e sem edificações, situados em 
ZPA 1 e ZRA. 

Ação Efetuar levantamento dos imóveis situados em terrenos de marinha – 
LTM. 

Ação Efetuar levantamento das APPs situadas dentro e fora da ZPA1 ou ZRA. 
Caso não ocupadas, verificar se estão em loteamentos regulares ou não 
(caducos). Caso ocupadas, verificar se foram regularmente ocupadas e se 
estão dentro de loteamentos regulares ou não (caducos).  

Ação Nos imóveis situados em LTM, independentemente de ocupação, 
verificar se há terceiros detentores de qualquer dos instrumentos 
jurídicos para utilização do imóvel (aforamento, ocupação, cessão de 
uso, permissão, concessão de uso especial para fins de moradia, etc). 

Ação Criar, por lei, nova categoria de unidade de conservação (estado do 
Ceará ou município de Fortaleza) ou optar por utilizar o Parque Urbano 
(apenas município de Fortaleza). 
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Ação Antes da criação da UC no caso concreto, realizar estudos técnicos e 
consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os 
limites mais adequados para a unidade. 

Observação Efetuar, de forma conjunta entre os órgãos/entes públicos interessados, a 
revisão dos shapefiles, tendo em vista terem sido obtidos de diferentes 
fontes, principalmente no caso da Linha do Terrenos de Marinha – LTM, 
tendo em vista o arquivo ter sido fornecido pela SEUMA e não pela 
SPU.  

 
 
 
 
 

Tabela 16 – Etapa 1 – Criação da unidade de conservação com “área básica”. 

ETAPA 1 Criação da “área básica” 

Ação Desapropriar imóveis situados em ZPA 1 ou em ZRA que não estejam 
ocupados ou que estejam ocupados por equipamentos públicos (vias, 
praças, etc). 

Ação Criar a unidade de conservação, no caso concreto, por meio de lei ou 
decreto. 

Observação Quando as situações acima apontadas estiverem em “terrenos de 
marinha”, no lugar de desapropriar, deve-se, para fins de cessão de uso 
gratuita (art. 18 da Lei nº 9.636/1998), tratar com a SPU e o eventual 
terceiro ocupante e/ou detentor de qualquer dos instrumentos jurídicos 
para utilização do imóvel (aforamento, ocupação, cessão de uso, 
permissão, concessão de uso especial para fins de moradia, etc). 

 
 
 
 
 

Tabela 17 – Etapa 2 – Ampliação da “área básica” da unidade de conservação. 

ETAPA 2 Ampliação da “área básica” 

Ação Negociar a desapropriação, bem como a eventual realocação, de imóveis 
edificados e/ou ocupados que estejam situados em ZPA 1. 

Ação Desapropriar as APPs não ocupadas e situadas fora de loteamentos 
regulares, fora da ZPA 1 e livremente adjacentes à “área básica”. 

Ação Ampliar a unidade de conservação, no caso concreto, por meio de lei ou 
decreto.  

Observação Quando as situações acima apontadas estiverem em “terrenos de 
marinha”, no lugar de desapropriar, deve-se, para fins de cessão de uso 
gratuita (art. 18 da Lei nº 9.636/1998), tratar com a SPU e o eventual 
terceiro ocupante e/ou detentor de qualquer dos instrumentos jurídicos 
para utilização do imóvel (aforamento, ocupação, cessão de uso, 
permissão, concessão de uso especial para fins de moradia, etc). 
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Tabela 18 – Etapa 3 – Ampliação da “área básica” da unidade de conservação. 

ETAPA 3 Ampliação da “área básica” 

Ação Negociar a desapropriação, bem como a eventual realocação, de APPs 
irregularmente ocupadas, situadas fora da ZPA 1 e livremente adjacentes 
à “área básica”. 

Ação Desapropriar as APPs não ocupadas e situadas dentro de loteamentos 
regulares, fora da ZPA 1 e livremente adjacentes à “área básica”. 

Ação Ampliar a unidade de conservação, no caso concreto, por meio de lei ou 
decreto.  

Observação Quando as situações acima apontadas estiverem em “terrenos de 
marinha”, no lugar de desapropriar, deve-se, para fins de cessão de uso 
gratuita (art. 18 da Lei nº 9.636/1998), tratar com a SPU e o eventual 
terceiro ocupante e/ou detentor de qualquer dos instrumentos jurídicos 
para utilização do imóvel (aforamento, ocupação, cessão de uso, 
permissão, concessão de uso especial para fins de moradia, etc). 

 
 
 
 

Tabela 19 – Etapa 4 – Mosaico com outras UCs e demais ações paralelas. 

ETAPA 4 Inclusão de áreas acessórias em mosaico com a “área básica” 

Ação Instituir UCs de uso sustentável nas áreas ecologicamente relevantes não 
enquadradas nas situações previstas nas etapas anteriores. 

Observação Integrar a gestão do mosaico de UCs, abrangendo as referidas unidades 
recém-criadas e as já existentes (Parque Adahil Barreto, ARIE Dunas 
Cocó, APA e Parque de Sabiaguaba). 

Observação Em paralelo às ações de criação/ampliação de UCs, executar ações de 
recuperação de áreas degradadas e combate à poluição. Ex: recuperação 
da área degradada pelo extinto “lixão” do Jangurussu, fiscalização de 
efluentes não tratados depositados no rio Cocó, entre outras. 

 
 

Além das ações relativas à criação e ampliação de unidades de conservação, devem ser 

executas, em paralelo, ações de recuperação das áreas degradadas, sejam dentro da futura UC, 

seja fora desta. Por exemplo: a recuperação da área degradada pelo extinto “lixão” do 

Jangurussu é fundamental para melhoria da qualidade de água do rio Cocó. Além disso, deve-

se fiscalizar e combater as ligações de esgoto clandestinas efetuadas que depositam efluentes 

não tratados no rio Cocó. 

Vale destacar que a divisão em etapas é meramente metodológica, ou seja, não há uma 
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ordem de sequência a ser obrigatoriamente cumprida. Assim, as ações nas etapas de 0 a 4 

podem ser executadas em paralelo. Por fim, deve-se destacar que estas linhas não têm a 

intenção de esgotar o tema, ou mesmo apresentar a solução final e definitiva para o problema. 

O objetivo foi apresentar elementos que venham a facilitar a compreensão da questão, bem 

como auxiliar na busca por novas soluções. 
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