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1. A questão “ambiental”: do surgimento do 

preservacionismo no período moderno à problemática 

ambiental na atualidade

2. A ambientalização dos conflitos urbanos e a legitimação 

de projetos de contenção de favelas (ecolimites) e 
remoção devido a preocupações com o meio ambiente

3. As chuvas de abril de 2010 e o acirramento dos conflitos: 

alterações na legislação que rege as “relocações” no 

Estado e no município do Rio de Janeiro

4. O que diz a Legislação Ambiental sobre a preservação de 

áreas ambientalmente vulneráveis urbanas?



Surgimento da preocupação ambiental

 Processo de revalorização da natureza pela

sociedade ocidental durante o período moderno na

Europa. 

 Valorização do mundo natural como resultado das 

transformações do período (superpopulação das 

cidades, poluição gerada pela crescente atividade

industrial, aumento do barulho etc.). 

 Reconhecimento de que a atividade humana

ocasionou a extinção de inúmeras espécies >

surgimento de uma série de restrições legais ao

extermínio de animais. 





A questão ambiental no século XX

 2ª metade do século XX > questão ambiental passa a 

ser formulada mais sistematicamente

 Conferências internacionais sobre meio ambiente

 Ao longo do século, o discurso ambiental adquire

grande legitimidade.

 Topalov (1997): “[...] o meio ambiente tem se tornado 

o problema central em torno do qual, daqui em 

diante, todos os discursos e projetos sociais devem ser 

reformulados para serem legítimos” .



Conflito ambiental – conceito

 Segundo Acselrad

[...] os conflitos ambientais são aqueles envolvendo 

grupos sociais com modos diferenciados de 

apropriação, uso e significação do território, tendo 

origem quando pelo menos um dos grupos tem a 

continuidade das formas de apropriação do meio que 

desenvolvem ameaçadas por impactos indesejáveis [...] 

decorrentes do exercício da prática de outros grupos. 

 Posicionamento no campo material (no plano da 

reprodução social) X posicionamento no campo 

simbólico (no plano das representações).



A ambientalização dos conflitos urbanos

 Diversos autores constatam a ambientalização ou 

“esverdeamento” dos conflitos urbanos, estratégia 

cada vez mais comum devido ao enorme apelo 

político da proteção ambiental.

 Rio de Janeiro – sem acesso ao mercado imobiliário 

formal + ausência de política habitacional para 

população de baixa renda > ocupação de áreas 

não incorporadas pelo mercado.

 Segundo o IBGE (2000), no município existem mais de 

1 milhão de pessoas vivendo em favelas.



Morro da Mineira, Catumbi



Morro da Coroa, Santa Teresa



Vila Catiri, Bangu



A ambientalização dos conflitos urbanos

 Compans chama atenção para as tentativas de 

“liberação” da construção de condomínios de alto padrão

nas encostas, utilizando-se o argumento de que a baixa
densidade ajudaria na preservação do meio ambiente e 

na prevenção à favelização.

 “Lei dos Condomínios” – Segundo o ex-prefeito Luiz Paulo 

Conde “O projeto de lei é uma maneira de combater a 

favelização das encostas [...] Prefiro a Joatinga a uma 

favela” (O Globo, 19/06/1998).

 Os mesmos argumentos vinculados ao discurso ambiental 

foram acionados no caso de remoção da favela Vila Alice, 

em Laranjeiras, removida em 2006, e nas propostas de 
remoção de comunidades do Maciço da Tijuca e da Vila 

Autódromo, em Jacarepaguá.



Área ocupada pela favela Vila 

Alice (Laranjeiras), removida no 

início de 2006



Vila Autódromo, Jacarepaguá



Acirramento do conflito pós chuvas de 

abril de 2010 

 Remoção de 8 favelas: Urubu, Morro dos Prazeres, 

Fogueteiro, Estradinha, Pedacinho do Céu, Pantanal, 

Laborioux e Parque Colúmbia.

 Criação de bases jurídicas para as remoções: 

 Decreto Morar Seguro

 alteração do Decreto Municipal 20.454/2001, que determina 

as “diretrizes de relocação de edificações em assentamentos 

populares”.   



Acirramento do conflito pós chuvas de 

abril de 2010 

 Atualmente, no Rio de Janeiro, presencia-se um 

conflito entre os moradores de favela – que lutam 

pelo seu direito à moradia – e o poder público, que 

busca sua remoção. 

 Na justificativa dos projetos de remoção, aciona-se o 

discurso ambiental e a alegação do risco (definido 

pela GeoRio).

 Entretanto, os interesses objetivos são diversos: Sérgio 

Besserman, por exemplo, alega que “as áreas 

favelizadas provocam uma acentuada degradação 

da paisagem da cidade […]”.



Acirramento do conflito pós chuvas de 

abril de 2010 

 Em certos casos, é possível identificar um claro 

interesse na valorização imobiliária e na melhora do 

“ambiente de negócios”. 

 Em outros, a preocupação com a preservação dos 

corpos hídricos ou com as florestas pode ser a 

motivação dos projetos de remoção.

 Nestes casos, observa-se um conflito entre um direito 

coletivo (o Direito à Moradia) e um direito difuso 

(preservação ambiental).



O que diz a Legislação Ambiental?

Código Florestal (Lei 4.771 de 1965)

 Art. 2º: estabelece áreas de preservação 

permanente ao longo dos rios, lagos, encostas e 

outras áreas ambientalmente vulneráveis.

 Art. 4º: define que a supressão de vegetação em 

APP poderá ser autorizada em caso de utilidade 

pública ou de interesse social.

 Em área urbana, dependerá de autorização do 

órgão ambiental competente, só sendo possível se 

o município possuir conselho de meio ambiente 

com caráter deliberativo e plano diretor. 



O que diz a Legislação Ambiental?

 Resolução CONAMA 369 de 2006

 Define os “casos excepcionais” onde pode ser 

autorizada a supressão da vegetação de APP em 

casos de utilidade pública ou interesse social.

 Possibilita a supressão da vegetação para fins de 

Regularização Fundiária Sustentável de Área 

Urbana.



O que diz a Legislação Ambiental?

Condições para a Regularização Fundiária em 

APP (Resolução CONAMA 369/2006)

(i) ocupações de baixa renda predominantemente 

residenciais; 

(ii) ocupações localizadas em área urbana declarada 

como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) no Plano 

Diretor ou outra legislação municipal; 

(iii) ocupação inserida em área urbana que possua no 

mínimo três dos seguintes itens de infraestrutura urbana 
implantada: malha viária, captação de águas pluviais, 

esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos, rede de 

abastecimento de água, rede de distribuição de energia.


