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01 RESUMO 

  O tema foi escolhido para demonstrar a importância das leis ambientais 
eficazes para preservação do meio ambiente. Nesse sentido, é preciso pesquisar o nível de 
efetividade das leis federais, estaduais e ambientais no processo de expansão da urbana. 
A relevância social do tema estudado é a de se catalogar toda normativa aplicável ao 
processo de expansão urbana no Município de São Sebastião, referenciando esse conjunto 
normativo com o posicionamento doutrinário mais atual do direito ambiental, bem como com 
as decisões jurisprudenciais dos vários tribunais brasileiros. Descobrir a importância da Mata 
Atlântica, não somente como um patrimônio ecológico nacional, mas explicar as formas que 
se aplicam para a proteção, para resguardar com embasamento por meio jurídico e 
doutrinário que asseguram, e definem áreas urbanas e áreas que precisam ser conservadas. 

 
02 INTRODUÇÃO 

  O problema que será explorado será o do nível de eficácia do conjunto 
normativo de controle de impactos e preservação ambiental no processo de expansão 
urbana do Município de São Sebastião sobre as áreas de preservação da Mata Atlântica. 

 Através deste trabalho, mostrar que empreendimentos imobiliários são 
aprovados cumprem as normais legais estabelecidas, porém falta preservação em um dos 
patrimônios nacional, a Mata Atlântica. 

 Com base nesse contexto atual se deparamo-nos com notícias na mídia, nos 
jornais, revistas, retratando a falta de planejamento em um determinado empreendimento, 
localizado na praia da Baleia, alvo de diversos inquéritos ambientais e ações. Causa de um 
enorme corte na nossa Mata Atlântica, mister ressaltar as áreas remanescentes 
prejudicadas.  

 Além de aumento descontrolado dos lixos, e a destinação destes, causando 
danos ao Meio Ambiente, e assim começam a se danificar sem o controle humano. Em se 
tratando então, de uma cidade que não é preparada para um número elevado de migrantes, 
e conseqüentemente, por isso, a sua falta de aplicabilidade a uma ordem econômica local, 
que necessita de um ambiente ecologicamente equilibrado para a sua efetividade para 
município de São Sebastião – SP. 

03 OBJETIVOS 

 Demonstrar como as ocupações nas áreas remanescentes podem prejudicar 
drasticamente a Mata Atlântica. Aplicar a preservação e restauração dos processos 
ecológicos essenciais, de forma que possa prevenir maiores danos. Identificar as formas e 
ferramentas para um melhor desenvolvimento para o município de São Sebastião/SP. 
Descrever os recursos benéficos que as leis ambientais propiciam. Apontar riscos futuros 
que podem prejudicar a Mata Atlântica, devido ao aumento de construções de 
empreendimentos imobiliário na praia da Baleia, localizado na cidade de São Sebastião – 
Litoral Norte. 

04 METODOLOGIA 

  Método dedutivo, o tipo de pesquisa de natureza teórica, emque será discutido 
o estudo de coleta de dados, como de geoprocessamento, aerofotogrametria e EIA/RIMA – 
leis, doutrinas, códigos, arquivos públicos ou particulares, bibliotecas, sítios da web, livros e 
artigos de jornais e revistas. 
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05 DESENVOLVIMENTO 

 

  O projeto tem como embasamento principal o artigo 225 e parágrafo 4º da 
Constituição Federal de 1988, em seu Capítulo VI do Meio Ambiente, que prevê a 
importância que se faz, mediante todo esse processo de preservação, necessário para 
cuidar o restante que temos ainda dos nossos Patrimônios nacionais (Planalto) 
 

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 e dever de defende-lo para as presentes 
e futuras gerações. 

  A Mata Atlântica é um patrimônio nacional, como vimos, um bem de todos, e 
por ser um bem de todos, temos todo direito de reservar e cuidar, e o Poder Público, de 
aplicar normas. E Conforme Athayde explica o que vem a ser Mata Atlântica, e sua 
importância mediante todo esse fator que ocorre, devido ao crescimento de 
empreendimentos imobiliários no Litoral Norte de São Paulo, que diz  

Sob o aspecto legal (Decreto Federal nº 750/93), a Mata Atlântica é composta 
por formações florestais bem distintas, incluindo a floresta ombrófila do litoral 
(Serra do Mar), a floresta semidecídua do planalto, a floresta com 
araucária dos estados sulinos, manguezais, restinga s e campos de 
altitude. 

O ritmo acelerado de degradação ambiental em todo o mundo e a escassez 
de recursos financeiros obrigam conservacionistas a concentrar seus 
esforços em apenas algumas áreas, já que seria praticamente impossível 
proteger todos os ecossistemas ameaçados (TONHASCA JUNIOR, 2005). 

 A ocupação desordenada na Mata Atlântica, pode prejudicar muito, segundo o 
Athayde, existem valores, nos quais devemos, sabemos que atualmente, ao iniciar-se o 
século XXI, nota-se a inquietação com o futuro em um planeta onde a temperatura está cada 
ano mais elevada, a camada de ozônio da atmosfera apresenta buracos, uma grande parte 
da água doce do planeta está poluída, a quantidade de alimentos, em muitos países, não 
supre todas as necessidades dos seus habitantes, grande parte dos solos está contaminada 
gerando alimentos com baixa qualidade de consumo e a atmosfera, em certos pontos, já 
apresenta tal grau poluição que causa sérios problemas respiratórios, principalmente em 
crianças e idosos. 

 O mero crescimento econômico, calcado na multidão do mundo natural e na 
imprevisão das suas funestas conseqüências – dado a falta de doutrina filosófica e 
ordenamento jurídico capazes de direcionar corretamente os rumos desse mesmo 
crescimento -, acabou por criar uma antagonismo artificial e totalmente dispensável entre o 
legitimo desenvolvimento socioeconômico e a preservação da qualidade ambiental. 

  E é a sustentabilidade básico para a Gestão do Meio Ambiente. Ela o é, 
igualmente, para a aplicação de normas legais e destinadas a proteger ou preservar os 
ecossistemas. 

O papel protetor da floresta é especialmente importante ao longo dos cursos 
d’água, onde a erosão tem maior capacidade de causar assoreamento. Além 
de preservar a estrutura do solo, estas florestas de galeria, ciliares ou ripárias 
absorvem e reciclam nutrientes e funcionam como filtros biológicos. Pelo 
menos 90% das doenças infecciosas nos países em desenvolvimento são 
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provocadas por águas poluídas, fato que demonstra a importância das matas 
de galeria para a saúde pública (TONHASCA JUNIOR, 2005). 
 

  Denota-se que de forma alguma podemos acabar coma Mata Atlântica, resta 
pouco, mas esse pouco, devemos pensar nas gerações futuras, desta forma temos que ter 
bem mais consciência, se pretendemos construir em áreas de risco, áreas com preservação 
ambiental, que são delimitadas, porque o Athayde conclui 

 
Quando as matas de galeria são eliminadas, o aumento do volume de 
sedimentos e da turbidez da água diminuem a incidência de luz e afetam o 
crescimento e a reprodução de plantas aquáticas, peixes e crustáceos. Além 
disso, o desmatamento aumenta a área de exposição a luz solar direta, o que 
eleva a temperatura da água. Águas mais quentes retém menos volume de 
oxigênio, o que pode ser fatal para muitas espécies (TONHASCA JUNIOR, 
2005). 
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