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Código Florestal x Lei Federal 14.285

 App’s delimitadas em zona urbana ou rural, não possuíam distinção de regra:

 Arroios de 0 a 10 metros – 30 metros

 Nascentes e olhos d’agua – 50 metros

 Com o advento da Lei 14.285/2021, cada município buscará através de

estudos, a diminuição das app’s em área urbana consolidada, buscando uma

melhor utilização dos espações urbanos e dando condições de maior

organização destas áreas.



Importância do estudo frente as áreas atingidas: 

áreas de risco, alagamentos, ZEIS, regularização fundiária

 Na delimitação do estudo, o município de Serafina Corrêa solicitou que a

empresa contratada, verificasse todas as possíveis situações existentes junto

aos córregos e arroios estudados: área de risco geotécnico e geológico, áreas

de alagamento, zonas de especial interesse social, áreas de regularização

fundiária, vegetação em seus diferentes estágios, dentre outros.

 Todas as informações coletadas, fizeram uma radiografia da área urbana

consolidada, e permitiram avaliar os locais onde a diminuição das App’s iria

ocorrer, mudando a terminologia e as delimitações.

 No caso de Serafina Corrêa, passam a existir:

 Faixas não edificantes de 5 metros e de 15 metros

 App’s de 30 metros e 50 metros.



Qualificação da equipe técnica a ser contratada: Geólogo, 

Hidrólogo, Biólogo, Arquiteto Urbanista, engenheiro 

ambiental/sanitarista, advogado, entre outros;

 A contratação da equipe multidisciplinar deverá ser composta por 

profissionais de diferentes áreas, cada um dentro de sua competência;

 Quanto mais qualificada a equipe técnica, melhor será o resultado final;

 Quanto mais variáveis verificadas por diferentes profissionais, maior a 

confiabilidade do estudo.



Importância do Marco Regulatório: 

Política x Meio Ambiente

 Em se tratando de uma modificação impactante na rotina de qualquer

município, a parte política do Marco Regulatório é um “prato cheio” para os

agentes políticos, pois acabam se beneficiando de uma alteração legal,

ganhando a simpatia da população que irá ser beneficiada;

 Na questão ambiental, verificamos que a regularização e alteração de regras

de utilização das App’s, traz consequências ambientais de certo risco, por

este motivo verificou-se que a compensação, tanto ambiental quanto

financeira, deverão ser utilizadas para uma melhoria das áreas consideradas

mais críticas, contrabalanceando a utilização da área com o

comprometimento de preservação ambiental.



Necessidade de exigência de compensação 

ambiental e financeira;

 Como já descrito anteriormente, no caso concreto de Serafina Corrêa,

buscou-se trazer a legislação, os conceitos de compensação ambiental e

financeira:

 Compensação ambiental: feita através de Projeto de recuperação de áreas

degradadas (PRAD), busca melhorar a área lindeira ao curso d’agua, através

do plantio e recuperação da vegetação ali inexistente, fazendo com que

hajam corredores de vegetação para o transito de fauna, além de diminuir o

risco geotécnico e de inundações;

 Compensação financeira: feita através de calculo individual, envolvendo

valores relativos ao IPTU x regularização de moradias e ocupações. Estes

valores serão utilizados para projetos envolvendo uma melhoria ambiental dos

recursos hídricos avaliados, além de projetos estruturantes.



Edição de lei municipal: 

Diretrizes, Regulamentações e compensações.

 No município de Serafina Corrêa, após a elaboração do estudo, com duração

de aproximadamente 2 anos, o governo municipal optou por criar o Marco

Regulatório através de Lei Municipal.

 Esta lei contem as diretrizes do Marco, além das disposições acerca das

compensações que serão exigidas dos munícipes que quiserem regularizar seus

lotes e construções.

 Posterior a edição da Lei, será editado Decreto onde constarão os documentos

a serem apresentados, e o passo-a-passo do Processo Administrativo de

Regularização de Terrenos e Obras.

 As compensações serão exigidas a partir da finalização do Processo

administrativo, e terão prazo para serem cumpridas.



Mapa 

final

Marco 

Regulatório

Serafina 

Corrêa/RS


