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RESUMO - A ocupação de fundos de vale é decorrência da urbanização do solo. A urbanização 

incorre sobre o meio ambiente gerando problemas no meio físico-social que excluem as populações 

de baixa renda do meio urbano, gerando conseqüências diretas no desenvolvimento periférico das 

cidades, causando assim uma demanda de infra-estrutura e serviços que concomitantemente levam a 

problemas no meio físico, e perda da capacidade de suporte a todas estas atividades.  

Os problemas causados pela urbanização e a ausência de uma estratégia de controle dos usos 

dentro do ambiente urbano vêm motivar o estudo de planos que busquem propostas de 

disciplinamento dos usos do solo. Estes estudos, revelam a necessidade de diretrizes de 

planejamento que objetivem o uso racional do meio ambiente, através de medidas não só corretivas, 

mas também preventivas no sentido de manutenção do meio urbano. 

A cidade, palco das muitas atividades do homem no meio ambiente necessita de medidas e  

instrumentos reguladores como o zoneamento, a legislação, e a interação das áreas de conhecimento 

formando uma abordagem multidisciplinar, submetendo assim o ambiente urbano a um 

desenvolvimento sustentável. Da interação entre multidisciplinaridade  e dinamismo, se formará a 

base para um eficiente processo de planejamento urbano, visando a conservação e manutenção do 

meio ambiente natural suporte de todas transformações urbanísticas de ordem social, cultural e 

econômica. 

 

ABSTRACT – The occupation of valleys originates from the land. Urbanization runs into the 

environmont, and generates physical and social problems. The poor population is generally 

excluded from the urban areas, which brings up direct consequences on the development of 

outskirsts around the cities. This phenomenon creates higher demands for infra-strucutre and 

services, bringing problems to the physical surroundings and also loss of capacity for supporting all 

theses activities. Issues caused by urbanization and lack of strategies to control the usage of land in 

the urban environment motivate the study of plans to discipline such usage. These studies reveal the 

need for directive planning to guide the rational use of land through not only corrective steps, but 

also preventive ones that will maintain the urban environment.  
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The city, stage of the human activies, needs regulation and instruments such as urbanization 

measurements, legislation and the interaction of knowledge areas. Together, these will create a 

multidisciplinary approach to helping urban environment reach sustainable development. 

This approach will constitute the basis for an efficient process of urban planning, aiming at 

the conservation and maintenauce of the natural environment, through support for urbanistic 

transformations in their social, cultural and economical aspects. 
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INTRODUÇÃO 

 

O meio ambiente ao longo da história tem passado por sucessivas transformações em função 

dos interesses econômicos e políticos, e por processos de degradação bastante acentuados durante o 

século XX. Isso tem causado uma drástica diminuição da qualidade de vida e aumento da 

preocupação mundial sobre o assunto. O uso inadequado dos recursos naturais tanto em áreas 

urbanas como em áreas rurais, tem sido a principal causa da degradação como: desmatamentos, 

deslizamentos, erosão, poluição de rios e oceanos, extinção de animais; formando um leque de 

impactos do qual o homem é o principal causador. 

A rápida urbanização e crescimento das cidades durante o último meio século, mudou a 

fisionomia da Terra mais do que qualquer outro resultado da atividade humana em toda história. 

Mesmo não ocupando uma área tão grande, cerca de 1 a 5% no mundo inteiro, as cidades alteram a 

natureza dos rios, florestas e campos naturais ou cultivados, além da atmosfera e dos oceanos; em 

busca de obtenção de energia, alimentos, fibras, água e outros materiais (ODUM, 1983). 

As conseqüências deste processo inadequado de crescimento são as já comuns em todas as 

grandes cidades como: falta de condições sanitárias mínimas, ausência de serviços indispensáveis à 

vida das pessoas, ocupação de áreas inadequadas, destruição de recursos de valor ecológico, 

poluição do meio ambiente, habitações em condições precárias de vida (MOTA, 1999). 

A acelerada expansão urbana verificada nas médias e grandes cidades brasileiras, tem gerado 

processos de intensas relações continuadas entre atividades humanas e meio ambiente. Os 

problemas cotidianos da cidade como poluição do ar, da água, condições sub-normais de habitação, 

e lixo, somam-se a problemas como erosão, escorregamentos, assoreamentos, enchentes, 

contaminação de mananciais; com conseqüências que comprometem a qualidade de vida nas 

cidades. O planejamento urbano aliado ao disciplinamento de uso e ocupação do solo dentro do 



ambiente urbano, poderá agir como medida preventiva e corretiva, frente aos diversos problemas 

que vêm ocorrendo nas cidades. 

 

URBANIZAÇÃO 

 

A intensa migração da população rural para a área urbana tem causado sérios problemas como 

a disparidade entre aumento da população e aumento de infra-estrutura e serviços públicos; 

população migratória que se desloca para as cidades, na grande maioria, constituída por famílias de 

baixa renda, sem condições financeiras de ocupar moradia em áreaS urbanizadas, que acabam se 

instalando em áreas de risco, fundos de vale ou marginais de corpos d’água, resultando em falta de 

segurança ambiental devido a riscos de deslizamentos a que esses moradores se submetem para 

poder ter direito a uma habitação, ainda que precária. 

As características do meio ambiente assim como o conhecimento dos impactos ambientais 

podem ser usados como elementos que  orientem a definição dos diversos usos do solo. Estes 

aspectos ocasionados pela urbanização, alteram sensivelmente fatores ambientais como 

(MOTA,1999): 

• condições climáticas – mudanças na radiação solar, temperatura, velocidade e direção dos 

ventos, precipitação, umidade e camadas atmosféricas; 

• topografia – grandes declividades (escoamento mais rápido das águas), instabilidade do 

solo, em áreas sujeitas a inundação a topografia pode influir na maior ou menor incidência 

de sol sobre determinada área; 

• geologia – o tipo de solo influi no tipo de expansão e ocupação de zonas urbanas, assim 

como alguns tipos de solo são recomendados para implantação de áreas verdes, de lazer ou 

usos similares; 

• fatores hidrológicos – a água é fator importante na localização e desenvolvimento de 

cidades, sob o aspecto da ocupação para fins urbanos, é importante que a água seja 

garantida em quantidade e qualidade necessárias aos fins a que se destinam; 

• características ambientais – a diminuição da cobertura vegetal original é sensivelmente 

afetada pelo processo de urbanização, acarretando em danos relacionados ao 

empobrecimento do solo (causando erosões, assoreamentos, etc.) e consequentemente ao 

meio ambiente, assim como a qualidade de vida. A densidade demográfica é um fator de 

grande relevância no processo de urbanização, pois é ela quem ocasiona os problemas de 

favelização, falta de equipamentos sanitários e institucionais, gerando assim o caos das 

cidades que pode ser resumido em poluição.  



O conhecimento de como acontecem os processos de urbanização pode ser aplicado no 

disciplinamento do uso do solo para evitar a ocorrência de impactos, conduzindo assim a um bom 

planejamento estratégico territorial; que definirá qual ocupação é adequada as características 

naturais do ambiente. 

Com o crescimento acelerado das cidades, o ambiente é modificado para atender as 

necessidades do homem. Esta transformação da paisagem urbana, quando não controlada, gera 

problemas de diversas magnitudes. Dentro deste panorama de urbanização podemos citar alguns 

instrumentos reguladores contidos no planejamento urbano como o zoneamento das atividades 

aliado a efetiva aplicação da legislação pertinente ao meio ambiente. Para DORICH (1965) o 

planejamento urbano consistia na organização do espaço, das atividades e funções de uma cidade, 

levando em consideração a realidade existente e suas implicações no desenvolvimento futuro. 

MIGLINORINI (1991) concluiu que o zoneamento é um dos exemplos mais significativos entre as 

técnicas de controle do desenvolvimento urbano.  

Analisamos desta forma que estratégias de controle de uso e ocupação do solo são 

ferramentas indispensáveis para o planejamento urbano, como meio de ordenar o crescimento das 

cidades, minimizando problemas decorrentes da urbanização e otimizando as atividades no 

ambiente urbano. 

 

CONSEQÜÊNCIAS DA OCUPAÇÃO EM FUNDOS DE VALE 

 

A ocupação de fundos de vales também conhecida como: ocupação de áreas de mananciais, 

ocupação desordenada e ocupação de áreas de inundação; é um problema comum que tem se 

multiplicado com freqüência em cidades de médio e grande porte, devido em parte a oferta de 

trabalho e também à busca de moradia acessível; fatores estes que aumentam consideravelmente a 

dissipação de favelas, loteamentos clandestinos, ocupações em morros e encostas.  

No tocante a questões ambientais, problemas associados ao crescimento desordenado de 

ambientes urbanos são freqüentemente motivos de destaque na mídia, como o ocorrido em Julho de 

2000 na cidade de São Paulo, que devido a forte estiagem teve seus recursos hídricos e de 

abastecimento quase esgotados. Com a diminuição do nível da Represa do Guarapiranga, mais uma 

vez a população se deparou com o problema latente do crescimento desordenado da cidade, levando 

a ocupações de áreas impróprias, como a margem da represa. Tal ocupação, feita de forma irregular, 

desrespeitando a legislação e parâmetros básicos de planejamento urbano e uso do solo, tem levado 

a várias situações de impacto, desde movimentos de terra constantes para abertura de novos 

terrenos, colaborando para o assoreamento da represa, à poluição da água devido a emissão de 

esgoto e lixo locais diretamente no manancial. 



Nos últimos vinte anos a freqüência de incidentes como desmatamentos, enchentes, poluição 

de rios, deslizamentos e as conseqüências relacionadas às variáveis ambientais vêm se tornando 

parte do cotidiano,  ficando assim em maior evidência por parte de toda a população. Com isso 

surgem muitos avanços na área de proteção de mananciais, como a  criação de leis de cuidados 

especiais com a urbanização e obras de grande porte, através dos Estudos de Impacto Ambiental e 

de Relatórios de Impacto Ambiental no Meio Ambiente – EIA/RIMA e da Lei de Política Nacional 

de Meio Ambiente (PNMA) de 1981. 

Quando a urbanização ocorre às margens de corpos d’água, mesmo tratando-se de construções 

aprovadas pelo poder público, se não houver limites bem definidos de faixas de proteção do 

manancial, de uso e ocupação do solo, do destino dos esgotos, lixo doméstico e das águas pluviais, 

haverá sempre a possibilidade de impactos negativos na área de implantação e consequentemente ao 

corpo d’água. Esses impactos se refletem em perdas econômicas pela procura de mananciais mais 

distantes dos centros urbanos, disseminação de doenças de veiculação hídrica devido a poluição do 

corpo d’água assim como prejuízos às formas de vida originais do mesmo ocasionando urgência na 

sua proteção. Estas áreas, pela falta de planejamento de uso e ocupação normatizados pelo poder 

público, ou pelo não cumprimento das leis existentes, ficam sujeitas ao acaso, com isso ocorrem as 

ocupações desordenadas e a especulação imobiliária, fatores que agravam a qualidade de vida da 

população local e por conseqüência de toda cidade. 

Devido a intensa urbanização (85% da população em áreas urbanas – IBGE, 1992) acrescida 

de processos sócio-econômicos de empobrecimento geral da população, que contribuem para a 

instalação de situações de risco e atividades relacionadas a ocupação de áreas naturalmente 

impróprias à urbanização, no Brasil são comuns acidentes como escorregamentos, inundações, 

erosões, etc; apesar de toda literatura existente sobre tais problemas.  Segundo FIGUEIREDO 

(1994) somente na cidade de São Paulo, oitocentos e oito favelas localizam-se às margens de cursos 

d’água e quase um terço (512) estão sujeitas às enchentes. Em terrenos com declividade acentuada e 

com elevada incidência de erosão têm-se, respectivamente, 466 favelas. Os últimos acontecimentos 

nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo (Fevereiro/1996), confirmam as preocupações com estes 

tipos de ocupação, pelo impacto no meio ambiente e ainda mais pela perda de vidas humanas. 

Em Janeiro de 2000, assistimos ao episódio que o alto índice de chuvas trouxe a muitas 

cidades paulistas e mineiras, em decorrência de construções junto a encostas, desmatamentos 

próximos a rios, grande impermeabilização do solo juntamente com acúmulo de lixo, causando 

morte e destruição a  população carente. 

Infelizmente as implicações e conseqüências que a ocupação desordenada traz à cidade e ao 

meio ambiente, assumem dimensões imensas e afetam diretamente o bem estar das pessoas, pois se 



reproduzem de forma dinâmica e rápida fazendo com que o meio não consiga se recompor como 

faria diante de um processo natural. 

 

DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO 

 

Em todos os campos da atividade humana, o principal instrumento de ação preventiva é o 

conhecimento do objeto em  que se fará uma intervenção, no caso a cidade. Os instrumentos de 

ação preventiva dos planejadores urbanos consistem em levantamentos e estudos através de mapas 

gerais ou específicos - conhecidos por Cartas Geotécnicas - pareceres, laudos, estudos e relatórios 

de impacto ambiental, assim como os relatórios e planos de controle ambiental. As ações corretivas 

acontecem quando existe a necessidade de reabilitação de áreas degradadas, com base em 

diagnósticos realizados no local, baseados em levantamentos de causas e efeitos das degradações 

existentes. Este diagnóstico é o suporte  do planejamento urbano listando as decisões a serem 

tomadas capazes de dar alternativas ao controle da degradação nas áreas urbanas, assim como 

definir o desenvolvimento da área de forma harmoniosa em relação ao meio ambiente. 

Diante destes fatos observamos a necessidade de aplicação de medidas que atentem para uma 

preocupação generalizada com os problemas relacionados à cidade e a sua população, sempre a 

mais prejudicada dentro dos impactos que a urbanização desenfreada vem causando. 

Dentro dessa visão preventiva do meio ambiente, a necessidade de se optar por um 

planejamento urbano que vise o disciplinamento do uso e ocupação do solo para um controle 

preventivo da degradação ambiental e conscientização da sociedade aliada ao poder público para o 

desenvolvimento das atividades urbanas, são interesse geral das populações para uma melhor 

qualidade de vida no ambiente urbano. 

Tais medidas estariam no âmbito do planejamento urbano, aplicado para ordenar o 

crescimento das cidades, de modo a minimizar os problemas decorrentes da urbanização. O 

disciplinamento do uso do solo urbano constitui-se em ferramenta importante no processo de 

ordenação, para que o zoneamento resulte em adequada distribuição de atividades, evitando ao 

máximo efeitos negativos sobre a população, beseando-se na legislação ambiental como suporte a 

adequada formação das alternativas e decisões dentro de um plano que busca o desenvolvimento 

fundamentado em ações condizentes ao meio ambiente. 

As condições necessárias para um adequado planejamento urbano, estão em compreender e 

descrever as profundas e radicais mudanças impostas pelo homem e suas civilizações ao ambiente 

natural, através de um paciente trabalho de composição do cenário de interações complexas entre 

atividade antrópica e meio ambiente, chegando-se a um diagnóstico atualizado. Estas interações 

devem ser analisadas multidisciplinarmente, para adequada formulação de posturas que o ambiente 



urbano requer. Por tanto, torna-se necessário um estudo da área, analisando e correlacionando as 

situações de causa e efeito obtidas a partir do cruzamento de informações colhidas, para elaboração 

de propostas corretivas ou preventivas. 

O disciplinamento do uso do solo têm sido bastante abordado em estudos como no 

Zoneamento Ecológico-Econômico da APA do Passaúna  em Curitiba (1994) e em trabalhos como 

os de FRANCO, M. A. R. (1997) e FAZANO, C. B.; GONÇALVES, A. R. L.; SALVADOR, N. N. 

(2000), onde foram analisadas as características físicas-ambientais como suporte ao 

desenvolvimento de estratégias de planejamento. Estes exemplos evidenciam a viabilidade destes  

estudos  ao mesmo tempo que demonstram a necessidade da abordagem multidisciplinar dos 

mesmos. 

As principais medidas para o planejamento urbano, seriam o levantamento completo do local, 

através de mapas geotécnicos, planialtimétricos, de uso e ocupação e de variáveis ambientais onde 

se reconhecerão as características e feições do local como suporte físico das atividades. A partir 

deste detalhamento das feições físicas seriam realizados os levantamentos da legislação pertinente à 

meio ambiente, suas restrições, imposições e condições para uma adequada ocupação dependendo 

do tipo de atividade estabelecida nesta área.  

A legislação ambiental no Brasil conta com várias Leis, Decretos, Códigos, Portarias e 

Resoluções a nível Federal, Estadual e Municipal que protegem e também proíbem a utilização de 

determinadas áreas de interesse natural no âmbito urbano; algumas delas nem sempre têm como fim 

específico a proteção dos recursos naturais, mas como resultado indireto ou até mesmo abrangente 

prestam-se a esta finalidade como: o Código Florestal, a Lei Estadual n.º 9.866/97, a Resolução 

CONAMA, a Lei Federal n.º 6.938/81 (PNMA) assim como a Lei Lehman – Lei 6.766/79 e  outros 

artigos e códigos constantes na Constituição Federal Brasileira de 1988. 

As medidas são orientadas de acordo com as áreas de conhecimento correlatas baseadas na 

legislação, em que os pareceres seriam elaborados através de uma abordagem multidisciplinar, 

envolvendo estudos geológicos, geotécnicos, agronômicos, sanitário, legais e urbanísticos 

propriamente ditos, necessários ao desenvolvimento de uma correta intervenção. 

A partir de diagnóstico, onde as características físicas interagem com as características de 

ocupação da área, ocasionando assim a degradação da mesma; é que parte-se para o planejament, 

onde serão postuladas as definições e orientações quanto ao melhor e mais adequado instrumento a 

ser utilizado na área.  

O zoneamento é um instrumento de planejamento urbano eficaz em áreas degradadas, 

estabelecendo distinção de áreas de acordo com suas atividades, e que de acordo com as 

características físicas pode realizar um desenvolvimento satisfatório com ênfase no meio ambiente. 

Com vistas ao desenvolvimento urbano em harmonia com o meio ambiente este instrumento pode 



ser utilizado de forma a proteger áreas de fundos de vale assim como várzeas e áreas de inundação, 

onde caberia ao zoneamento a restrição quanto aos usos permitidos e proibidos nas áreas de 

interesse natural. Quanto as medidas preventivas o zoneamento seria de mais fácil implementação, 

pois partiria de um projeto ainda não realizado onde se passaria por todas as fases do diagnóstico 

para então se elaborar um zoneamento que comtemplasse todas as características ambientais onde 

haveria constante monitoramento para a completa implantação de um projeto com características 

preventivas de desenvolvimento combinado ao meio ambiente. 

Diante da complexidade existente no ambiente urbano tornam-se necessárias cada vez mais 

propostas que busquem uma utilização racional da cidade em conformação com o meio ambiente 

natural, para tanto, devem dar suporte as ações de planejamento urbano de forma a orientar o poder 

público em seus contextos gerenciais, através de uma metodologia de simples execução, em que 

conceitos básicos de análise e caracterização de aspectos físico-ambientais são utilizados no intuito 

de orientar na melhor solução para um desenvolvimento de estratégias de prevenção ou correção do 

ambiente urbano. 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O momento atual é de constante busca de novos paradigmas que orientem a novas formas de 

adequação ao meio urbano, considerando sobretudo a grande complexidade de seus problemas. É 

preciso saber distinguir as prioridades de uma cidade levando em conta principalmente sua 

população, afinal a cidade existe no sentido de ser habitável, ou então seria ilógica esta relação de 

concentração de pessoas, produtos, serviços, etc. De nada vale estudar, analisar, comparar e 

especializar conhecimentos abordando o meio urbano se não houver um consenso sobre a 

necessidade de qualidade de vida. 

Há uma diversidade de problemas relacionados ao meio urbano, portanto seria útil que estes 

problemas fossem analisados sob óticas legislativa e multidisciplinar, afinal o Brasil possui uma 

legislação ambiental bastante clara em seus conceitos, e a lacuna existente está inserida nos 

mecanismos de funcionamento da legislação. A abordagem multidisciplinar propiciaria investigação 

de impactos ocorridos em áreas correlatas, através de visão dinâmica que permite inter-relação entre 

causa e efeito, possibilitando um correto diagnóstico de agentes degradatórios, as características 

originais do meio, impactos causados e atuais características ambientais da região estudada, 

fornecendo informações para elaboração de propostas preventivas e corretivas. 
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