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BOAS-VINDAS DA COORDENAÇÃO

É com grande satisfação que realizamos a terceira edição do Seminário Nacional Sobre o 
Tratamento de Áreas de Preservação Permanente em Meio Urbano e Restrições Ambientais ao 
Parcelamento do Solo em Belém. No decorrer da trajetória dos seminários pouca coisa mudou em 
termos legais, mesmo com a edição de mais um Código Florestal. A presença da natureza nas 
cidades continua circunscrita a “ilhas”, zonas, manchas, como se houvesse uma divisão estanque 
entre espaço urbanizado e espaço natural. A cada ano são agravados problemas sociais em 
cidades brasileiras de todos os portes populacionais e regiões, em decorrência de impactos 
ambientais acumulados silenciosamente por décadas de uma urbanização que acontece “de 
costas” para a natureza, que a pressupõe controlada e domesticada através do uso de tecnologias 
e do capital. Os noticiários brasileiros mostram todos os dias evidências do quanto o afastamento 
da natureza tem também desumanizado e piorado a qualidade de vida nas cidades para a maioria 
que habita áreas afastadas, passa horas se deslocando de casa para o trabalho, tem acesso 
precário à água limpa, mora em uma casa ou apartamento padrão que responde mal ao clima do 
lugar, ou enfrenta enchentes, alagamentos e deslizamentos em decorrência da inadequação de 
soluções de infraestrutura ou ocupação de áreas vulneráveis.  

Todos esses problemas acontecem no Brasil, mas são ampliados na Amazônia, onde rios 
de quilômetros de largura foram ocupados por séculos por populações tradicionais, mas agora 
medem força com aterros e estratégias modernas de urbanização. Acreditamos que esse cenário 
pouco conhecido e compreendido pelo Brasil da costa atlântica possa inspirar novos debates, 
renovar o fôlego e motivar novas gerações a buscar uma visão de cidade que articule de modo 
equilibrado interesses econômicos, cultura, sociedade e aspectos ambientais.

Por isso você está aqui hoje conosco para discutir nesta edição da APPUrbana a dimensão 
ambiental da cidade, e para levar pra casa essa semente.

Seja bem-vindo a Belém!
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Dia 10 de Setembro de 2014 (quarta - feira) 

 
Local:Auditório Benedito Nunes, UFPA.

Horário: 16h às 18h

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

CONFERÊNCIA DE ABERTURA 

Tema: Contribuições da experiência européia na 

CREDENCIAMENTO

Local:Auditório Benedito Nunes, UFPA.

Horário: 18h

Conferencista: Prof. Dr. Bernard Barraque

Local:Auditório Benedito Nunes, UFPA.

Horário: 19:30h

Dia 11 de Setembro de 2014 (quinta - feira) 

 
MESA REDONDA 01
Tema: Conflitos Ambientais e Sustentabilidade
Palestrantes: Profª. Drª. Heloísa Soares Costa

Local:Auditório Benedito Nunes, UFPA.

Horário: 8:30h às 10:30h

Prof. Dr. Eder Jurandir Carneiro

Prof. Dr. Henri Acselrad

MESA REDONDA 02
Tema: Políticas de Saneamento Ambiental Urbano

Palestrantes: Prof. Dr. Paulo Carneiro

Local: Edifício da Pós-Graduação do Instituto de 

Horário: 10:30h às 12h

Profª. Drª. Ana Lúcia Britto

Profª. Drª. Laura Machado Bueno

INTERVALO DO ALMOÇO
Horário: 12h às 14h

APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO

Horário: 14h às 18h

EXPOSIÇÃO E LANÇAMENTO DE LIVROS

Local:Auditório Benedito Nunes, UFPA.

Horário: 18h

SESSÕES LIVRES

Local: Edifício da Pós-Graduação do Instituto de 

Tecnologia.

Horário: 18h

Tecnologia.

no Brasil

Dia 12 de Setembro de 2014 (sexta - feira) 

 

MESA REDONDA 03
Tema: História e Sociologia Ambiental
Palestrantes: Profª. Drª. Florence Rudolf 

Local:Auditório Benedito Nunes, UFPA.

Horário: 14h às 16h

Ministro Antonio Herman Benjamin (STF)

MESA REDONDA 04
Tema: Recuperação Ambiental Urbana
Palestrantes: Profª. Drª. Maria Lúcia Refinetti

Prof. Dr. Jonathas Magalhães

Profª. Drª. Sandra Soares Mello

INTERVALO DO ALMOÇO
Horário: 12h às 14h

APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO

Horário: 8h ás 12h

CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO

Local:Auditório Benedito Nunes, UFPA.

Horário: 16h às 18h

Tema: Reflexões sobre o potencial de 

Conferencista: Prof. Dr. Roberto Monte-Mór

Local:Auditório Benedito Nunes, UFPA.

Horário: 18h

PROGRAMAÇÃO CULTURAL
Local:Auditório Benedito Nunes, UFPA.

Horário: 19h

Dia 13 de Setembro de 2014 (Sábado) 

 VISITAS TÉCNICAS

Horário: 8h ás 13h

gestão de águas urbanas para o Brasil

Local: Edifício da Pós-Graduação do Instituto de 

Tecnologia.

aproximação entre cidade e natureza na 
Amazônia: contribuições para o Brasil

Tema: Perspectivas da cidade amazônica 

Conferencista: Profª. Drª. Edna Castro
sob a ótica dos conflitos socioambientais.

09

 

(Universidade de Strasburgo - França)(Centro Internacional de Pesquisa em Meio 

 Ambiente e Desenvolvimento - CIRED França)

CERIMÔNIA DE ABERTURA
Local:Auditório Benedito Nunes, UFPA.

Horário: 19h
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PROGRAMAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO

  

DIA 11/09

  

GT 1:  A dimensão ambiental da cidade como objeto de discussão teórica.

  

Coordenador: Saint-Clair Trindade (UFPA)

 

e Juliano Ximenes (UFPA)

   

Sala: 

 

1

   

Horário

 

ID

 

Título

 

Autores

 

14h -

 

17h 

 

36

 

Artificialização de cursos d’água urbanos e transferência de 
passivos ambientais entre territórios municipais -

 

Reflexões 
a partir do caso do Ribeirão Arrudas, Região Metropolitana 
de Belo Horizonte-

 

MG.

 Antônio Pereira 
Magalhães Júnior                           
Cristiano Pena 
Magalhães Marques

 

46

 

Avaliação do desenvolvimento sustentável com base na 
degradação ambiental: estudo de caso do município de 
Lorena no vale do Paraíba

 

Paulista

 
Filipe Vieira Fernandes 
dos Santos                                
Adriana Soares de 
Schueler

 

53

 

A dimensão ambiental dos conflitos urbanos: reflexões a 
partir do estudo de caso da formação de um bairro 
periférico

 

Vivian Prado Pereira

 

41

 

Resistência e Utopia em Belém: relações teóricas entre o 
saneamento básico e o espaço urbano.

 

Rafael Caldeira 
Magalhães

 

65

 

Unidades de paisagem como um método de análise 
territorial: integração de dimensões geo-biofísicas e 
arquitetônico-urbanísticas aplicada ao estudo de planície 
costeira no Rio de Janeiro

 
Rita de Cássia Martins 
MontezumaVera Regina 
Tângari

                                                                     

Inês A. Isidoro                                                                    
Aline M. Magalhães

 

GT 1:A dimensão ambiental da cidade como objeto de discussão 
teórica.   

Coordenador: Ana Cláudia Cardoso (UFPA) e Heloísa Costa (UFMG)   

Sala:  2   

Horário ID Título Autores 

14h - 17h 

63 
Agricultura urbana: uma aproximação possível entrea 
questão ambiental e a questão urbana 

Daniela Adil Oliveira de 
Almeida                                   
Heloísa Soares de 
Moura Costa 

58 
Modelo de Organização para Bairros: dilemas, reflexões e 
possibilidades - o município de Maricá-RJ, como caso de 
estudo. 

Eloisa Carvalho de 
Araújo                                                         
Carina Gagliano 
Rodrigues                                                   
Felipe Almeida 

95 
A nova Ecologia da Cidade: uma conexão importante para a 
ciência do Desenho Urbano 

Liza Maria Souza de 
Andrade                                                     
Raquel Naves 
Blumenschein 

118 
A Densidade e a Morfologia Urbana como parâmetros para 
o Planejamento de Bacias Hidrográficas 

Nayara Sales Barros 

121 
Descompasso entre linhas: das linhas do tempo às linhas 
que separam cidade e natureza 

Louise Barbalho Pontes                                                 
Ana Cláudia Duarte 
Cardoso    Taynarado 
Vale Gomes                                    
Luna Barros Bibas 
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GT 2:  Interfaces entre a política ambiental e a política urbana.   

Coordenador: José Júlio Lima (UFPA) e Ricardo Moretti (UFABC)   

Sala:  3   

Horário ID Título Autores 

14h - 17h 

91 
Produção de Água, Ocupação Territorial e suas Implicações 
considerando a Lei de Mananciais: estudo de caso do 
Município de Suzano, SP 

Consuelo Aparecida 
GallegoJonathas 
Magalhães Pereira da 
Silva 

15 
Os Desafios da Legislação Ambiental para os Portos: A 
Interface Ambiental no Porto de Vitória/ES 

Flavia Nico Vasconcelos 

57 
Desafios para a Gestão, o Uso e Conservação das Bacias 
Hidrográficas: Rios Urbanos ao longo das Cidades de 
Pequeno e de Médio Porte 

IzabelaZanluca                                                              
Maria Inês Sugai 

49 
A crise hídrica na Bacia PCJ: uma análise da Região 
Metropolitana de Campinas 

GeiseBrizottiPasquotto                                             
Ricardo Alexandre da 
Silva                                  
Marcia Cristina Barbin                                                 
Lívia Marino Rosa                                                         
Thaís Boldrin de 
Siqueira Venturato 

117 
Macrodrenagem e urbanização na bacia da estrada nova: 
conflitos entre App Urbana e reassentamento em baixadas 
de Belém/PA  

Monique Bentes 
Machado Sardo Leão 

94 

A evolução do uso e ocupação em uma bacia hidrográfica 
urbana e suas consequências para a qualidade ambiental: 
reflexões a partir do caso da lagoa da Pampulha, Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. 

Rodrigo Silva Lemos                                         
Rodrigo Ferreira                                                   
Antônio Pereira 
Magalhães Junior                                        
Vilma Lúcia Macagnam 
Carvalho                                     
Frederico Lopes 
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GT 2:  Interfaces entre a política ambiental e a política urbana.   
Coordenador: Marcia Aparecida Pimentel (UFPA) e Rosana Denaldi 
(UFABC)   

Sala:  4   

Horário ID Título Autores 

14h - 17h 

100 
A implementação local de políticas, programas elegislação 
em nível federal sobre riscos de desastres: o caso de São 
Bernardo do Campo, SP 

Fernando Rocha 
Nogueira                                          
Vanessa Elias de 
Oliveira                                          
Brenda Aparecida Lima 
Cruz 

10 
A ocupação das áreas de proteção permanente do rio 
Piranga no perímetro urbano em Ponte Nova – MG 

Juliana Higa Bellini                                                
Carolina Lemos Ferreira                                       
Regina Esteves Lustoza                    
Ítalo Itamar Caixeiro 
Stephan 

44 
Planejamento Urbano x Áreas de Preservação Permanente 
(APPs): 

Fernando Matos 
Rodrigues                                             
Paulo Marcos Borges 
Rizzo 

81 
O estado da arte da pesquisa sobre interações homem-
ambiente em ecossistemas florestais em áreas urbanas 
(2003-2013) 

Leandro Wada Simone                                        
Simone Rodrigues de 
Freitas 

113 
Descompassos entre saneamento e habitação e suas 
implicações na área de proteção aos mananciais da 
metrópole paulistana 

Luciana Nicolau Ferrara 
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GT 3:  Legislação ambiental e urbanística: confrontos e a soluções 
institucionais   

Coordenador: Maria Dulce Bentes (UFRN) e BennySchvarsberg (UNB)   

Sala:  5   

Horário ID Título Autores 

14h - 17h 

80 

Impasses institucionais na regulamentação da ZPA7 /Natal-
RN. Entre a proteção do patrimônio histórico e ambiental e 
a transformação do espaço em produto turístico como 
estratégia urbanística. 

Ruth Maria da Costa 
Ataíde                                              
Luiz Antônio Cestaro                                             
Ermínio Fernades                                                   
Miss Lene Pereira da 
Silva                                       
Ana Claudia de Sousa 
Lima 

37 
Responsabilidade civil do estado por omissão decorrente de 
dano ambiental pela irregular ocupação de áreas de 
preservação permanente urbanas. 

Luly Rodrigues da 
Cunha Fischer     Laira 
Vasconcelos dos 
Santos 

125 

Apontamentos para a Regularização Urbanística e 
Fundiária em Áreas de Preservação Permanente (APP) em 
meio urbano na Amazônia: o caso do município de Mãe do 
Rio (PA) 

Roberta Menezes 
Rodrigues  José Júlio 
Ferreira Lima  Myrian 
Silvana da Silva C. A. 
Santos 

33 

Uso de geotecnologias para delimitação de Áreas de 
Preservação Permanente e análise das áreas de conflito de 
uso e ocupação do solo na zona urbana do município de 
Mãe do Rio – PA 

Marcio Sousa da Silva                                                
Silvio Santos de Lemos                                              
Allana Bezerra de 
Moraes 

31 
As áreas de preservação permanente do novo código 
florestal e o princípio da proibição de retrocesso ambiental 

Victor Hugo Laurindo                                 
Daniel Gaio                      

14 
Responsabilidade civil ambiental do município de Macapá 
pela ocupação irregular das “áreas de ressaca” 

Walber Brito da Silva                                                            
Marcelo Moreira dos 
Santos                                           
Sérgio Sampaio 
Figueira 
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GT 4: Experiências de intervenções em APPs urbanas: tecnologias, regulação urbanística, 
planos e projetos de intervenção. 

Coordenador: Lindemberg Fernandes (FES-UFPA) e Valdinei Mendes (IFPA)   

Sala:  6   

Horário ID Título Autores 

14h - 17h 

11 
A reinserção dos cursos de água em áreas urbanas. Estudo 
de caso: microbacia do córrego Jataí-Uberlândia/MG. 

Elaine Saraiva Calderari                            
Ana Luiza F. C. 
Maragno 

116 
Transformando área ambiental em urbanização 
consolidada: o caso da bacia de captação do Lajeado São 
José em Chapecó/SC 

Ana Laura Vianna 
Villela                                               
Juliana Rammé 

47 
Águas da Cidade do Recife: Uma Proposta de Desenho 
Urbano-Paisagístico para as APP’s Ribeirinhas 

Onilda Gomes Bezerra                                               
Ronald F. Albuquerque 
Vasconcelos                               
Alison J. A. do Carmo 

89 
Implicações socioambientais do uso do solo urbano nas 
adjacências das APPs do Rio Faria-Timbó nas 
Comunidades de Manguinhos, Rio de Janeiro-RJ. 

Otavio Cabrera De Léo                                                   
Rosália Maria de 
Oliveira                                              
Paulo Roberto de Abreu 
Bruno                                          
Maria Helena do Carmo 

61 
Estudo morfológico de assentamentos em áreas de várzea 
em Belém – PA: Bacia Do Una 

Rebeca Silva Nunez 
Lopes                                             
Jose Júlio Ferreira Lima 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

     
    
GT 4: Experiências de intervenções em APPs urbanas: tecnologias, regulação urbanística, 
planos e projetos de intervenção. 

Coordenador: Laura Bueno (PUC-Campinas) e Claudio Szlafsztein (UFPA)   

Sala:  7   

Horário ID Título Autores 

14h - 17h 

68 
Rio das Pessoas: revitalização, integração e habitação 
social na comunidade de Rio das Pedras no Rio de Janeiro 

Isabella de Andrade                                                          
Adauto Costa                                                              
Ana Lucia Britto 

13 
Ações públicas em São Paulo voltadas para recuperação 
dos corpos d’água: percepção e apropriação 

FanyGalenderAna 
Cecília Arruda Campos 

12 
Direito à moradia e áreas de preservação ambiental - o 
caso da Favela Monte Taó – SP 

Maria de Lourdes 
Pereira Fonseca                                        
Fabiana Cristina Luz                                                            
Jean Leonardo Tanajura 
Correia 

3 
Projeto ambiental e regularização fundiária sustentável - 
Caso Setor 02 - Grande Mato Sampaio 

Silvia Carpenedo 

98 
Diretrizes Urbanísticas para um Plano de Drenagem na 
Região Metropolitana de Belém

Ana Júlia Domingues 
Brandão                                  
Juliano Pamplona 
Ximenes Ponte 
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    GT 5: História ambiental e dimensões culturais do ambiente urbano.    

Coordenador: Sandra Mello (UNB) e Almir Reis (UFSC)   

Sala:  8   

Horário ID Título Autores 

14h - 17h  

23 
A cidade e as águas - Chapecó e a microbacia do lajeado 
São José 

Adriana Diniz 
BaldisseraAlmir 
Francisco Reis 

60 
O meio ambiente como definidor de fronteiras e 
centralidades no estuário do rio Macaé 

João Lemos Cordeiro 
Sayd 

108 
A metrópole e o estuário: pressões exercidas pelo Rio de 
Janeiro na Baía de Guanabara 

Maria Angelica Maciel 
Costa 

21 Rios urbanos no Oeste Paulista 
Norma Regina Truppel 
Constantino 

    SESSÃO DE PÔSTER 

GT 2:  Interfaces entre a política ambiental e a política urbana. 

Apresentação no Hall do Edifício da Pós Graduação do Instituto de Tecnologia   

Horário ID Título Autores 

17h - 18h  

127 
A dualidade do ambiente natural/urbano e suas 
perspectivas em Cotijuba-Pa 

Bruna Gomes Ribeiro                                                   
Ana Cláudia Duarte 
Cardoso                                              
Fabiola Neves Cardoso 
Bezerra 

71 
Áreas Urbanas de Preservação: conflitos socioambientais 
em torno da APARU da Serra da Misericordia na cidade do 
Rio de Janeiro 

Eliane da Silva Bessa                                                           
Eric Vidal Ferreira da 
Guia 

73 
Estudo de caso da elaboração e implementação do plano 
de gestão integrada da orla marítima de Paripueira, 
Alagoas, Brasil. 

Enio Ricardo Gomes 
Júnior 

110 
Análise da arquitetura inserção urbana e impacto ambiental 
de conjunto habitacional do Programa Minha Casa Minha 
Vida em Campinas 

Gabrielle Astier de 
VillatteOkretic                                      
Laura Machado de 
Mello Bueno 

20 
Conurbação e Meio Ambiente: uma análise da Legislação 
Ambiental. Estudo de caso: Bacia Hidrográfica Mãe D’água, 
Viamão-POA/RS 

Joseli Andrades Maia 
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SESSÕESLIVRES 
Sessão Livre 1 (QUAPÁ-SEL):  A relação entre sistemas de espaços livres e a forma urbana: 
uma abordagem propositiva sobre a produção do espaço em áreas de preservação permanente. 
Coordenador: Prof. Dr. Silvio Soares Macedo (Quapá/FAUUSP) 
Sala:  1  
Horário Programação Expositores 
18h - 18:10h Apresentação da sessão Silvio Soares Macedo  

18:10h- 18:30h 

COMUNICAÇÃO 1 - As possibilidades de arranjos de 
espaços livres e edificados em áreas de preservação 
permanente: reflexões para a produção e apropriação de 
espaços públicos nas cidades brasileiras 

Silvio Soares Macedo, 
Leonardo Loyolla 
Coelho (Anhembi – 
Escola da Cidade) 

18:30h - 18:50h 

COMUNICAÇÃO 2 - Os papeis dos investimentos públicos: 
uma análise do sistema de espaços livres e da habitação 
de interesse social na constituição da forma urbana em 
áreas de preservação permanente 

Jonathas Magalhães 
Pereira da Silva (PosUrb 
– PUC/Campinas) 

18:50h - 19:10h 
COMUNICAÇÃO 3 - Os recentes avanços na produção do 
espaço público no município de Sorocaba (SOROCABA) 

Sidney Carvalho e 
Patrícia Aguchiku 

19:10h - 19:30h 
COMUNICAÇÃO 4 – Fundos de vale enquanto áreas de 
preservação permanente: o (des)caso de Umuarama-PR 

Alexander 
FabbriHulsmeyer – 
(Universidade 
Paranaense) 

19:30h - 20h Debate 
Moderador:Silvio Soares 
Macedo 
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Sessão Livre 2 (LABHAB FAUUSP):Os desafios para o manejo de águas urbanas: reflexões 
sobre a apropriação social de intervenções de infraestrutura de saneamento ambiental em 
assentamentos precários 
Coordenadora: Profa. Dra. Maria Lucia Refinetti Martins (FAUUSP) 
Debatedora: Profa. Dra. Ester Limonad (UFF) 
Sala 2 
Horário Programação Expositores 

18 - 18:05 Apresentação da sessão 
Profa. Maria Lucia 
Refinetti 

18:05h - 18:20h 

Comunicação 1- Apropriação social de  de baixo técnicas
impacto: reflexões a partir da experiência o realizada n
conjunto de loteamentos do Baixo Alvarenga – São 
Bernardo do Campo – Represa Billings 

LABHAB FAUUSP 

18:20h - 18:35h 
Comunicação 2 - Programa Drenurbs: uma discussão 
sobre a constituição dealianças de aprendizagem na 
Política de Saneamento de Belo Horizonte 

Heloisa Costa e equipe 
(UFMG) 

18:35h - 18:50h 
Comunicação 3 - Paradigmas para a intervenção em 
fundos de vale urbanos na Cidade de São Paulo 

Luciana Travassos 
(UFABC) 

18:50h 19:05h 
Comunicação 4 - Padrões recentes de apropriação 
territorial da água na cidade de Belém do Pará 

Juliano Ximenes (UFPA) 

19:05h - 19:20h 
Comunicação 5 - Impactos das condições de infraestrutura 
e drenagem na atuação da Defesa Civil e de serviços de 
manutenção 

Sebastião Ney Vaz 
(SEMASA) 

19:20h - 19:35h Debate 
Moderadora: Ester 
Limonad 

19:35h - 20h Perguntas e respostas junto ao público participante  

 

 
 
 

 
 

 
   
Sessão Livre 3 (UFABC): Urbanização de assentamentos precários na região do ABC paulista 
Coordenador: Ricardo de Souza Moretti 
Expositores: Ricardo de Sousa Moretti (UFABC), Rosana Denaldi (UFABC) e Laura Bueno (a 
confirmar) 
Sala  3   
Horário Programação Expositores 
18h - 18:10h Apresentação da sessão  

18:10h - 
18:30h 

Comunicação 1-Resultados da Pesquisa sobre Urbanização 
de Assentamentos Precários no ABC 

Rosana Denaldi 

18:30h - 
18:50h 

Comunicação 2-Desafios para o Aperfeiçoamento dos 
Resultados da Urbanização de Assentamentos Precários 
em Áreas de Interesse Ambiental 

Ricardo Moretti 

18:50h – 
19:30h Debate 

Laura Bueno (PUC-
Campinas) 
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DIA 12/09 
GT 1: A dimensão ambiental da cidade como objeto de discussão teórica. 

Coordenador:Saint-Clair Trindade (UFPA) e Sandra Mello (UNB)   

Sala:  1   

Horário ID Título Autores 

8h - 11h 

51 
Potencialidades de Articulação em uma Rede de 
Sustentabilidade 

Carmem Silvia Maluf                                     
Verônica Garcia Donoso                              
Hendrigo Maluf 
Carotenuto 

30 Águas Urbanas: Caminhos Para Um Resgate 
Diogo Isao Santos Sakai                                          
José Artur D'Aló Frota 

28 
Áreas Naturais no contexto das cidades – considerações 
sobre o Mosaico Carioca de Áreas Protegidas (RJ) 

Ingrid Almeida de 
Barros Pena                                  
Camila Gonçalves de 
Oliveira                                      
Laura Sinay 

88 
O Fator participativo nas audiências públicas em São 
Luís:o caso da RESEX de Tauá-Mirim 

Jadeylson Ferreira 
Moreira 

124 
Dominação e alienação da natureza: duas faces de uma 
mesma moeda 

Margarete Maria de 
Araújo Silva 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

GT 2: Interfaces entre a política ambiental e a política urbana. 

Coordenador: Adauto Cardoso (UFRJ) e Rosana Denaldi (UFABC)   

Sala:  2   

Horário ID Título Autores 

8h - 11h 

122 
Cidade para quem?  O descompasso entre políticas 
ambientais e políticas urbanas na periferia do capitalismo 

Ana Carolina Melo                                                    
Ana Claúdia Cardoso 

62 

A construção democrática da regularização de área 
ambiental e a atuação das diversas escalas de 
planejamento e gestão: um estudo de caso da zona de 
proteção ambiental 6, do morro do careca em Natal/RN 

Camila Furukava                                                      
Raquel Maria da Costa 
Silveira 

78 
Política ambiental urbana no cenário de expansão do 
capital imobiliário: o caso da Maraponga em Fortaleza 

Clarissa F. Sampaio 
Freitas           
NaggilaTaissa Silva 
Frota 

70 
Interesses imobiliários e legislação urbanística de proteção 
da orla do rio Piracicaba 

Estevam Vanale Otero 

106 
Alcance e limitações de áreas legalmente protegidas no 
contexto metropolitano contemporâneo 

Lucia Sousa e Silva 

120 
O novo Código Florestal e sua aplicação em áreas 
urbanas: uma tentativa de superação de conflitos? 

Patricia Marra 
SepeHelia Maria Santa 
Barbara Pereira                         
Maria Lucia Bellenzani
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GT 2:   Interfaces entre a política ambiental e a política urbana. 

Coordenador: Marcia Aparecida Pimentel (UFPA) e Roberta Menezes (UFPA)   

Sala:  3   

Horário ID Título Autores 

8h - 11h 

5 
A gestão ambiental no município de Porto Nacional-TO 
frente o plano diretor de desenvolvimento sustentável 

Ordália Dias Guilherme                   
Adão Francisco de 
Oliveira 

8 
Transformações recentes na ocupação do cinturão 
institucional de Belém: bens públicos dominicais e o 
crescimento urbano. 

Rebeca Silva Nunez 
Lopes 

126 
Identificação de assentamentos precários em áreas de 
preservação permanente e na área de expansão de Belém 
(PA) 

Deliana Hilda Pereira 
Gonzaga                                     
Roberta Menezes 
Rodrigues 

87 
Uso urbano e serviços ecossistêmicos em áreas 
protegidas: o caso do Parque Guaraciaba em Santo André 
(SP)  

Sandra Irene Momm-
Schult                                  
Simone Rodrigues 
Freitas                                            
Silvia Helena Passarelli 

104 
Conflitos e interfaces entre a política ambiental e a política 
urbana: os casos de Guaratinguetá e Jacareí, no Vale do 
Paraíba, SP 

Silvia Pereira de Sousa 
Vitale                              
Angélica A. 
TanusBenattiAlvim 

  
 

 
 
 
 
 
 

   

 

GT 3:  Legislação ambiental e urbanística: confrontos e a soluções institucionais 

Coordenador: Luly Fischer (UNAMA) e BennySchvarsberg (UNB)   

Sala:  4   

Horário ID Título Autores 

8h - 11h 

99 
Preservação e Instrumentos Urbanísticos: os avanços e 
limites da Transferência de Potencial Construtivo em Natal-
RN 

Alexsandro Ferreira 
Cardoso 

114 
Configuração urbana: implantação e transformações na 
estrutura de ocupação de municípios no interior do 
Tocantins 

Olívia de Campos Maia 
Pereira                           
Lucimara Albieri Oliveira                                      
André Luiz dos Satos                                                        
Marcela Gomes 
Montandon 

74 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente: Bases Legais - 
uma necessária integração 

Denise Gonçalves Lima 
Malheiros 

39 
As Regras da Dispersão -Análise Comparativa das 
Legislações Urbanísticas e Ambientais de Municípios do 
Vetor Oeste da Região Metropolitana de São Paulo 

Leonardo Loyolla 
Coelho                                       
Viviane Ribeiro Viana 

29 
Ás margens da inclusão: construção do risco ambiental e 
desigualdade social a partir do estudo de caso da favela 
Mississipi em Jacareí. 

Tatiana Zamoner 
Geraldo                                     
Marilene Alberini 
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GT 3: Legislação ambiental e urbanística: confrontos e a soluções institucionais 

Coordenador: Almir Reis (UFSC) e Maria Dulce Bentes (UFRN)   

Sala:  5   

Horário ID Título Autores 

8h - 11h 

109 
APPs Fluviais Urbanas e Sistemas de Espaços Livres: O 
papel da legislação ambiental na configuração do espaço 
urbano à beira d’água 

Conrado Blanco de 
Souza                                   
Silvio Soares Macedo 

64 
Sobre as águas do Piranema: potencialidades e 
fragilidades na ocupação de um território em transformação 

Denise de Alcantara 

34 

Contradições e Desafios de Operacionalização das Áreas 
de Proteção de Mananciais (APEs) de Minas Gerais – 
Reflexões a partir dos casos das APEs Rio Manso e 
Cercadinho 

Antônio Pereira 
Magalhães Junior                            
Rodrigo Silva Lemos                                                   
Guilherme Eduardo 
Macedo Cota 

35 
Entre o rural e o urbano: zonas de chácaras, sítios de 
recreio ou ranchos e a preservação do meio ambiente 

Paula Freire Santoro 

75 
A judicialização dos conflitos socioambientais urbanos e a 
atuação do Poder Judiciário paulista: considerações a partir 
de uma leitura constitucional 

Juliana Lemes 
AvanciRosana Denaldi                                      
Solange Gonçalves Dias 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

 

GT 4: Experiências de intervenções em APPs urbanas: tecnologias, regulação urbanística, 
planos e projetos de intervenção. 

Coordenador: Laura Bueno (PUC-Campinas) e Claudio Szlafsztein (UFPA)   

Sala:  6   

Horário ID Título Autores 

8h - 11h 

22 
Parque do Arroio Taquara: Novos Instrumentos de 
Recuperação Ambiental 

Andrea Oberrather                                             
Jorge Freitas Borges 

67 
O ordenamento das APPs urbanas na região da Baixada 
Fluminense, Rio de Janeiro: propostas e limites do Projeto 
Iguaçu 

Thiago GilibertiBersot 
Gonçalves                              
Paula Sousa de Oliveira 
Barbosa                                       
Ana Lucia Nogueira 
Britto 

130 
Como conciliar planejamento e projeto urbanos em áreasde 
preservação permanente. O Parque Capibaribe, umanova 
proposta de cidade para o Recife-PE 

Simone Santos Lira 
Silva                                        
Vivian Loges                                                                        
Alexandre Campello                                                        
Circe Monteiro                                                                      
Anna Alencar                                                      
Rafaella Cavalcanti                                                      
Sabrina da Rosa 
Machry 

128 
Instrumentos Urbanísticos para Sustentabilidade de Áreas 
de Preservação Ambiental: o caso de Belo Horizonte/MG 

Maria Fernandes Caldas 

54 
Mudanças espaço-temporais na Faixa Marginal de 
Proteção da lagoa da Tijuca e o processo de assoreamento 
do corpo lagunar  

Sonia Daniela Mena 
Jara                                         
Ana Luiza Coelho Netto                                         
Bruno Henriques 
Coutinho 
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GT 4: Experiências de intervenções em APPs urbanas: tecnologias, regulação urbanística, 
planos e projetos de intervenção. 

Coordenador: Lindemberg Fernandes (FES-UFPA) e Valdinei Mendes (IFPA)   

Sala:  7   

Horário ID Título Autores 

8h - 11h 

119 
Urbanização e drenagem urbana:concepções divergentes 
na bacia da Estrada Nova, Belém-PA 

Juliano Pamplona 
Ximenes PonteMonique 
BentesLeão                                    
Nayara Sales Barros                                            
Raissa SawadaCutrim 

66 
Repensando os espaços da cidade: Diretrizes Urbanísticas 
para Áreas de Preservação Permanente Urbanas 
Consolidadas 

Arlete Maria Francisco                                     
Andressa 
MastroldiFerrarezi                         
Aline Passos Scatalon                                   
Vanessa 
TiemiNarimatsu 

25 

A Preservação de Nascentes em áreas urbanas 
consolidadas: Microáreas de Proteção Ambiental como 
instrumento urbanístico para um zoneamento ambiental do 
solo urbano 

José Guilherme 
Schutzer                                    
Newton Massafume 
Yamato                                
Tânia Regina Parma 

92 

Elaboração de um protocolo de avaliação rápida de cursos 
d’água e aplicação em Sub-BaciasHidrográficas do 
Ribeirão Pampulha, Bacia do Rio Das Velhas, Minas 
Gerais – Brasil. 

RODRIGO SILVA 
LEMOS                                         
Vilma Lúcia Macagnam 
Carvalho                       
Antônio Pereira 
Magalhães Junior                          
Marcus Vinicius 
Polignano                                    
Frederico Lopes 

129 
Arranjos habitacionais, sociabilidade e parentesco em 
multi-moradias nas sub-bacias3 e 4 da bacia hidrográfica 
da Estrada Nova em Belém/PA 

VoynerRavenaCañete                                      
Luiz de Jesus Dias da 
Silva                                   
Thales Maximiliano 
RavenaCañete 
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GT 5:  História ambiental e dimensões culturais do ambiente urbano. 

Coordenador: Jonathas Magalhaes (PUC Campinas) eVera Tângari (UFRJ)   

Sala:  8   

Horário ID Título Autores 

8h - 11h 

17 
Projetos de intervenção e requalificação urbanística e 
efeitos sobre o patrimônio cultural de paisagens urbanas. 

Benedito Walderlino de 
Souza Silva 

24 
Proteção, Controle Urbano e Especulação A Proteção do 
Bairro do Leblon 

Claudio Antonio Santos 
Lima Carlos 

72 
Análise tipo-morfológica da paisagem e do sistema de 
espaços livres urbanos do município de Maricá - RJ: escala 
urbana - bacia 

Danielly Cozer 
AliprandiGeyser Capote                                                  
José Ricardo Flores 
Faria                                  
Elaine Moreira Neves                                         
Rodolfo Sá 

86 
Contribuições do método etnográfico e da análise semiótica 
para a compreensão de áreas de APP urbana 

Louise Barbalho Pontes                               
Paula Vanessa Luz de 
Abreu                               
Regina Almeida Amaral 

    

SESSÃO DE PÔSTER 

GT 4:   
Experiências de intervenções em APPs urbanas: tecnologias, regulação urbanística, 

planos e projetos de intervenção. 

        

Apresentação no Hall da FAU   

Horário ID Título Autores 

11h - 12h  

9 
Áreas de proteção permanente ou áreas de ocupação 
permanente: Sub-Bacias Hidrográficas Quintino e Três De 
Maio, Belém (PA) 

Antônio Carlos Araújo 
Júnior 

4 
Intervenções arquitetônico-paisagísticas em limites e 
bordas do Ribeirão Fortaleza, Blumenau 

João Francisco Noll                                   
Fernanda Pereira 

123 
Proposta de requalificação urbana com enfoque ambiental 
para o bairro Parque Guajará em Belém,Pará: uma 
experiência acadêmica  

José Júlio Ferreira Lima                                     
Ingrid Rodrigues 
Oliveira                                    
Luiz Fernando 
Guimarães 

102 
Córrego Olhos d'água: O a(en)terro de um rio em um dos 
mais belos cenários de Belo Horizonte A Lagoa da 
Pampulha 

Adriane Aparecida dos 
Santos                                 
Leonardo Mateus 
Pfeilsticker de Knegt 

76 
Análise socioambiental dos moradores da APP urbana do 
rio Cereja, Bragança-Pará 

Marcos Ronielly da Silva 
Santos                     
Aninha Mello Moreira                       
Milena de Nazaré da 
Silva Santos 

40 
Mudanças Pretéritas e Presentes na Área do Canal Santa 
Amélia em Função da Urbanização, Belford Roxo, Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro

Maria Helena Custódio 
do Carmo                                
Otávio Cabrera de Léo 

111  
Intervenções urbanas, ambiente e cotidiano em APPs: 
Inadequações e possibilidades nas experiências do bairro 
Mãe Luiza - Natal/RN. 

Silvana Ferracciú 
Mameri                                        
Maria Dulce Bentes  
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MESA
REDONDA1-
Título: Buscando o comum metropolitano: uso, apropriação e planejamento do 

território 

Palestrante:  Heloisa Soares de Moura CostaProfª. Drª.  
Resumo: Pretende-se discutir alguns aspectos das relações entre natureza e cidade a 

partir das disputas em torno do uso e da apropriação dos bens naturais na 

urbanização, em particular a terra e a água. Os debates em torno desses bens na 

cidade abrem possibilidades de avançar na compreensão das características e do 

papel do comum urbano enquanto instância que vai além da dualidade lógica pública – 

lógica privada, sem abandonar estas últimas. O referencial empírico é a Região 

Metropolitana de Belo Horizonte na qual vem ocorrendo uma experiência de resgate 

do planejamento a partir da universidade. O processo de discussão das diretrizes e 

propostas deste caso, ressaltam um certo encantamento em relação à construção de 

uma  política de reestruturação territorial calcada nas dimensões ambientais e culturais 

que emergiram no bojo do debate do que seja o interesse metropolitano, 

tradicionalmente centrado nas redes de centralidade e mobilidade e em eixos de 

desenvolvimento econômico demais difícil apreensão. 

Título: Conflitos ambientais urbanos – passos da construção do objeto 

Palestrante:  Prof. Dr. Henri Acselrad 

Resumo: A partir do último quarto do século XX, observa-se um processo de 

“ambientalização” de discursos e práticas sociais, pelo qual preocupações ambientais 

são introduzidas nas decisões políticas e econômicas, nas instituições científicas e 

educacionais. Isso faz parte de um processo histórico de construção de novos 

fenômenos e de internalização por diferentes grupos sociales das distintas facetas da 

questão pública do meio ambiente Pela “ambientalização” designam-se novos 

fenômenos ou processos históricos passados percebidos de forma nova. Podemos 

observar esquematicamente, duas vias de apropriação social da noção de 

sustentabilidade urbana -  uma via “simbólica” (discursiva ou arqutetônico-urbanística), 

baseada notadamente na pretensão de atuar sobre as condições de legitimidade das 

políticas e práticas urbanas - e uma via “prática”, baseada na pretensão de atuar 

diretamente sobre as condições e formas de acesso aos recursos ambientais urbanos 

(de modernização ecológica das cidades ou de justiça ambiental urbana). Os conflitos 

ambientais urbanos são, pois, aqueles  desencadeados pela denúncia de  ocorrência 

de efeitos cruzados entre as diferentes práticas  espaciais, vistas como responsáveis 

por comprometer, nas cidades, suas reprodutibilidades respectivas.  Tratar-se-iam de 

diferentes tipos de conflitos conhecidos através da historia das cidades, mas que 

foram unificados sob o mesmo universo semântico a partir da configuração de uma 

problemática do meio ambiente vinculada aos modos de articulação/interação espaço-

temporais das práticas sociais. 

  

Título: O  que  são  conflitos  ambientais  e  como  eles se  caracterizam em áreas sob   

Palestrante:  Prof. Dr. Eder Jurandir Carneiro 
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Conflitos Ambientais e 
Sustentabilidade

rápida transformação ou sob influência de grandes projetos públicos ou privados?



MESA
REDONDA2-

MESA
REDONDA4-

MESA
REDONDA3-

Título: Características Históricas e Tendencias  Futuras da  Provisão  de infraestrutura  

Palestrante:  Profª. Drª. Ana Lúcia Brito 

Título: Conflitos entre concepções de planejamento urbano e políticas de saneamento,
 

Palestrante:  Profª. Drª. Laura Machado de Mello Bueno 

Título: Planejamento   e  gestão  de   recursos   hidricos   em   áreas  de   preservação 

Palestrante:  Prof. Dr. Paulo Carneiro

 

em cidades brasileiras. Como abordar o problema em áreas de APP

manifestos  no  uso e ocupação  de  áreas  protegidas  ou de preservação permanente
urbanas

permanentes urbanas

Título: Trajetória  e  Regulamentação  da  APP  Urbana  e  o estado da arte da matéria   

Palestrante: Antonio Herman Benjamin (STF) 

Título: Da modernização ecológica à resiliência: uma reforma a mais?
 

Palestrante: Profª. Drª. Florence Rudolf (Universidade de Strasburgo - França)
 

no STJ

Título: Planejamento e gestão de projetos de recuperação ambiental urbana 
Palestrante:  Profª. Drª. Maria Lúcia Refinetti 

Título: A   experiência   brasileira   de   recuperação   ambiental   urbana.   Criação   de 

Palestrante:  Prof. Dr. Jonathas Magalhães Silva 

Título: O que faz o sucesso de uma intervenção de recuperação ambiental? (Variáveis 
 

Palestrante:  Profª. Drª. Sandra Soares de Mello
 

paisagens que procuram equilíbrio entre cidade e natureza.

de projeto, regulação aplicável, condições  socioeconomicas da  população, condições
de gestão, etc.)
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SESSÃO
LIVRE1-

A relação entre sistemas de espaços livres e a forma 
urbana: uma abordagem propositiva sobre a 
produção do espaço em áreas de preservação 
permanente

Coordenador: Prof. Dr. Silvio Soares Macedo
Expositores: Silvio Soares Macedo
                       Leonardo Layolla Coelho
                       Jonathas Magalhães Pereira da Silva
                       Sidney Carvalho
                       Patrícia Aguchiku
                       Alexander Hulsmeyer

Resumo: As  áreas de preservação  permanente  na  cidade brasileira são uma 
realidade   e   têm   configurado   extensos   espaços  vegetadas  por   extensos 
segmentos  urbanos, em  especial  em  áreas  de expansão. Por outro lado, tais 
espaços, apesar de  integrados formalmente  na  cidade, não estão inseridos no 
cotidiano  da  cidade, sendo praticamente  não apropriadas pela população e se 
configurando como áreas marginalizadas.
Nas  oportunidades em que tais  espaços tiveram tratamento de espaço urbano, 
com  destinação  para  atividades  de  recreação,  observa-se  uma apropriação 
pública consistente  e uma  pressão  social  efetiva para sua  manutenção. Esta 
sessão  tem como objetivo levantar tais questões e refletir sobre a possibilidade 
de  projetos   urbano/paisagísticos   que   de   fato  possam  inserir tais áreas no 
cotidiano da população.

SESSÃO
LIVRE2-

Os desafios para o manejo de águas urbanas: 
reflexões sobre a apropriação social de 
intervenções de infraestrutura de saneamento 
ambiental em assentamentos precários

Coordenador: Profa Dra Maria Lucia Refinetti Martins 
Debatedor: Profa Dra Ester Limonad
Expositores: Maria Lucia Refinetti
                       Ester Limonad
                       Heloisa Costa
                       Luciana Travassos
                       Juliano Ximenes
                       Sebastião Ney Vaz
                       Karina Leitão

Resumo: A   sessão  versará  sobre  os  desafios  para  a apropriação social de 
intervenções infraestruturais de saneamento ambiental. Será dado especial foco 
para   a    discussão   sobre    os   limites    e   potencialidades   de   qualificação 
socioespacial    conferidos  pela     adoção     de     técnicas     convencionais   e 
compensatórias   de   drenagem   urbana.   Nesse   sentido,   as  comunicações 
propostas   comporão   um   panorama   de   análises   centradas   em   cidades 
brasileiras, como Belém, Belo  Horizonte, São  Paulo e municípios  da região do 
ABC Paulista.
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SESSÃO
LIVRE3- Urbanização de assentamentos precários na 

região do ABC paulista

Coordenador: Prof. Dr. Ricardo de Souza Moretti
Expositores: Fernando Rocha Nogueira
                       Ricardo de Sousa Moretti
                       Rosana Denaldi (UFABC).

Resumo: Essa sessão objetiva  apresentar e  debater os resultados da primeira 
etapa da pesquisa  denominada  “Urbanização  de Assentamentos  precários no 
âmbito  do   Programa  de  Aceleração  do  Crescimento  na  Região   do   ABC”, 
financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) –  Chamada MCTI/CNPq/MCIDADES nº 11/2012. No âmbito da referida 
pesquisa, foram caracterizadas  as  intervenções  de  urbanização de favelas na 
Região do ABC e para as quais se destinam  recursos do  PAC-UAP. O  objetivo 
do estudo é identificar as características, alcance e limitações dos investimentos 
em urbanização de assentamentos precários efetuados com recursos do PAC.
A Região  do  ABC localiza-se  na  Região  Metropolitana  de  São Paulo, possui 
cerca de 2,5 milhões de habitantes, sendo que cerca  de  20%  desses  habitam 
assentamentos  precários.  A maioria  dos  assentamentos  precários localiza-se 
em  áreas  com  restrição  ambiental  como  Área  de  Preservação Permanente 
(APP)  do  tipo  faixa  de  rios  e  córregos  e área de proteção e recuperação de 
mananciais.  A referida região possui 49 assentamentos precários do tipo favela 
com  algum  tipo  de  intervenção  no  âmbito  do  PAC-UAP e investimentos, no 
âmbito desse programa, da ordem de R$ 1,3 bilhão.
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GT.1 A dimensão ambiental da cidade como 
objeto de discussão teórica.

|53| A DIMENSÃO AMBIENTAL DOS CONFLITOS URBANOS: 
REFLEXÕES A PARTIR DO ESTUDO DE CASO DA FORMAÇÃO DE UM 
BAIRRO PERIFÉRICO 
  
Vivian Prado Pereira (UFRJ)  - vivian.vpp@gmail.com 
Graduada em Psicologia, atualmente mestranda pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento  
Urbano e Regional - IPPUR/UFRJ 
  
O presente trabalho pretende, valendo-se da categoria de conflito ambiental interpretar como 
ambientais as práticas espaciais conflituosas e as escolhas individuais/familiares das classes 
populares envolvidas na construção e consolidação de territórios periféricos, problematizando a 
maneira como o espaço físico urbano, ou seja, o meio ambiente urbano, é apropriado e 
reconfigurado pela dinâmica capitalista de produção das cidades duais nos países 
semiperiféricos. Como objeto do estudo de caso recorreremos ao histórico de formação e 
consolidação do bairro São Dimas, localizado na cidade de São João del-Rei, em Minas Gerais. 
Buscando inscrevê-lo no debate teórico-conceitual que problematiza as conexões dos processos 
de formação de periferias com a dinâmica especificamente capitalista de apropriação territorial, 
almejamos identificar, descrever e analisar os conflitos presentes no processo de formação do 
bairro. Considerando, ainda, que os sujeitos de classes populares, na medida em que 
periferalizados, são expropriados de suas condições sócio-ambientais de existência, 
questionamos em que medida esse processo de expropriação e de produção de periferias se 
caracteriza como um mecanismo de acumulação primitiva/via espoliação no espaço urbano. 

     
 
 |118| A DENSIDADE E A MORFOLOGIA URBANA COMO PARÂMETROS 
PARA O PLANEJAMENTO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 
  
Nayara Sales Barros (UFPA)  - nayarasalesbarros@gmail.com 
Arquiteta e Urbanista, com experiência em Planejamento Urbano. 
  
 
A intervenção humana indissociavelmente interfere no espaço territorial atingindo diretamente 
o processo natural dos ciclos hidrológicos. Não apenas as consequências provenientes dessas 
intervenções, como também a própria dinâmica natural dos recursos hídricos são fatores 
determinantes ao funcionamento das bacias hidrográficas. A produção descontrolada de 
ocupações no solo urbano provoca diferentes impactos, dentre estes podemos destacar: a 
produção de detritos, o aumento da vazão da água contribuinte para a sedimentação desse 
solo, a má utilização dos recursos hídricos nas atividades desenvolvidas na região, e outros 
aspectos que destacam a necessidade de assegurar medidas que promovam a manutenção dos 
ciclos hídricos, principalmente, a partir de ações de planejamento que levem em consideração a 
relação direta entre elementos urbanos e naturais do território. Para a efetivação de ações que 
procurem garantir a qualidade de vida da população local, se faz importante o estudo e análise 
das bacias hidrográficas em busca da definição de parâmetros para uma reorganização do 
espaço urbano, e estando a densidade e a morfologia urbana diretamente interligada a este 
processo, as mesmas poderão influenciar na melhor utilização dos recursos hídricos 
possibilitando a existência de qualidade de vida urbana no meio ambiente. 
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|95| A NOVA ECOLOGIA DA CIDADE: UMA CONEXÃO IMPORTANTE 
PARA A CIÊNCIA DO DESENHO URBANO 
 
 
Liza Maria Souza de Andrade (Universidade de Breasília)  - lizamsa@gmail.com 
Professora Assistente da FAU/UnB e do curso de ensino a distancia - Reabilita 
Raquel Naves Blumenschein (Universidade de Breasília)  - raquelblum@terra.com.br 
Professora Adjunta da FAU/UNB - Coordenadora do LACIS 
 
 
Este trabalho tem como objetivo investigar as novas possibilidades de conexões disciplinares 
com o pensamento sistêmico complexo transdisciplinar, necessário à sobrevivência dos 
ecossistemas e das populações humanas para alcançar a sustentabilidade do planeta. Nesse 
contexto, dentro do campo das ciências da natureza, sociais e humanas, encaixam-se as 
possíveis conexões entre Ecologia e Desenho urbano. A Ecologia pode ser considerada a nova 
disciplina holística, com raízes nas ciências biológicas, físicas e sociais, que tem como meta unir 
as ciências naturais e sociais. Por outro lado, o desenho urbano, nasce dos estudos 
interdisciplinares da década de 1970 tem interface com várias disciplinas que lidam com os 
fenômenos do espaço e da cidade como sociologia, psicologia, ecologia, engenharias, entre 
outras. Nesse sentido, também possibilita e interface entre as ciências sociais e as ciências 
ecológicas, conferindo-lhe um caráter transdisciplinar. A nova Ecologia da cidade é uma 
evolução da “cidade vista como sistema” que deu origem ao desenho urbano. Avançou do 
estudo dos espaços verdes da cidade para a área inteira urbana, como ecossistemas urbanos, 
incluindo componentes biológico, construídos, sociais e físicos.  As heterogeneidades sociais, 
biológicas e físicas que ocorrem ao longo da cidade são reconhecidas como características 
importantes que fazem conexão com processos e mudanças que ocorrem dentro dela. 

|63| AGRICULTURA URBANA: UMA APROXIMAÇÃO POSSÍVEL ENTRE  
A QUESTÃO AMBIENTAL E A QUESTÃO URBANA 
 
 
Daniela Adil Oliveira de Almeida (UFMG)  - daniadil@gmail.com 
Doutoranda, PPG Geografia, UFMG – IGC, bolsista CAPES 
Heloísa Soares de Moura Costa (UFMG)  - heloisasmcosta@gmail.com 
Professora Titular, PPG Geografia, UFMG – IGC e pesquisadora do CNPq. 
 
 
Este artigo apresenta algumas reflexões voltadas para uma maior integração da agricultura 
urbana no planejamento e gestão urbano-ambiental e sua inclusão na agenda dos conflitos 
ambientais nas regiões metropolitanas no Brasil. Os termos conceituais da agricultura urbana 
são abordados em relação a três aproximações teóricas do urbano, assim como são 
identificados limites a uma melhor definição e um maior reconhecimento desta temática em 
alguns espaços de debate acadêmicos e políticos. As formulações buscam uma maior 
aproximação entre as práticas de agricultura urbana, as abordagens que tratam das 
transformações espaciais das regiões metropolitanas brasileiras -especialmente as leituras que 
dialogam com a obra e o pensamento de Henri Lefebvre acerca da produção do espaço - e as 
contribuições do pensamento ambiental - particularmente aquelas que se inserem nas vertentes 
da ecologia política e da justiça ambiental. O texto não pretende chegar a conclusões, e sim 
exercitar a elaboração de perguntas e caminhos para a realização de análises teóricas e 
formulações políticas sobre o papel que a agricultura urbana pode desempenhar na 
aproximação entre a questão ambiental e a questão urbana no mundo contemporâneo. 
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|30| ÁGUAS URBANAS: CAMINHOS PARA UM RESGATE 

Diogo Isao Santos Sakai (UFG)  - arquiogo@hotmail.com 
Arquiteto e Urbanista - Universidade Federal Mato Grosso do Sul, Campo Grande (2008), 
mestrando no Programa de Pós-Graduação Projeto e Cidade da Universidade Federal de Goiás 
José Artur D'Aló Frota (UFG)  - arturfav@yahoo.com.br 
Arquiteto. Faculdade de Arquitetura, UFRGS, Porto Alegre (1974). Professor da Faculdade de 
Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre (1976 -2005) 
Especialista. PROPAR - UFRGS, Porto Alegre (1981). Bolsista do Ministério das Rel 

Historicamente os corpos d’água urbanos atuaram como caminhos naturais que contornavam, 
cruzavam e direcionavam o desenvolvimento nas cidades. Atualmente, muitos destes mesmos 
cursos d’água buscam por caminhos. Caminhos que resgatem valores de integração perdidos 
diante da degradação de suas paisagens, margens muitas vezes esquecidas nas cidades 
brasileiras. Este artigo busca refletir sobre a abordagem negativa comumente apontada pelas 
“autoridades”, quando se trata de estabelecer diretrizes para reabilitar áreas que possuem 
cursos d’água e, sobretudo, seus reflexos no tipo de abordagem que norteiam projetos, gestões 
e planejamento. Frequentemente, a base que constitui esse pratica, é justamente a negação 
dos cursos d’água no território urbano, ignorando sua importância paisagística na solução de 
problemas ambientais, sociais e da própria valorização das comunidades de seu entorno.  Esse 
entendimento converge para o caminho de resgatar a representação positiva dos rios, 
possibilitando uma abordagem da natureza hibrida à cidade e, ao mesmo tempo, 
desmistificando os mananciais como impedimento ao desenvolvimento. Esse resgate pressupõe 
outros caminhos como o da reflexão sobre o discurso - área de preservação permanente urbana 
-  e o de intervenções urbanas sustentáveis, ações que podem contribuir para a geração de 
elementos simbólicos de pertencimento dos cursos d’água pela sociedade, permitindo uma nova 
posição de partida sobre o planejamento dessas áreas.       

|28| ÁREAS NATURAIS NO CONTEXTO DAS CIDADES – 
CONSIDERAÇÕES SOBRE O MOSAICO CARIOCA DE ÁREAS 
PROTEGIDAS (RJ) 
  
Ingrid Almeida de Barros Pena (UFRRJ)  - ingrid.pena@gmail.com 
Turismóloga, gestora ambiental, mestrando em Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas 
Camila Gonçalves de Oliveira Rodrigues (UFRRJ)  - camirural@gmail.com 
Turismóloga, Professora Adjunta do Departamento de Administração e Turismo (UFRRJ). 
Laura Sinay (UNIRIO) - laurasinay@gmail.com 
Turismóloga, Professora Adjunta da Escola de Turismologia - UNIRIO. PhD em Manejo de 
Sistemas Naturais e Turísticos pela Universidade de Queensland, Austrália 

 
 
A Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) prevê como um dos 
instrumentos relacionados ao ordenamento e gestão do território, os mosaicos de unidades de 
conservação. O reconhecimento de um mosaico se dá quando existir um conjunto de UC 
próximas, justapostas ou sobrepostas, pertencentes a diferentes esferas de governo ou não. O 
Mosaico Carioca de Áreas Protegidas, como foi formalmente nomeado em 2011, é o objeto de 
estudo deste trabalho e está localizado no município do Rio de Janeiro, uma metrópole que 
cresce sob vetores econômicos que impulsionam processos sociais e alterações espaciais que 
nem sempre contemplam a conservação. Compreende ao todo 20 (vinte) UC, abrangendo cerca 
de 30% do território municipal de importantes fragmentos florestais da Mata Atlântica: 
ecossistemas de restinga, mangue e floresta ombrófila. Utilizando como método pesquisa 
bibliográfica (incluindo livros, artigos científicos e websites), o trabalho busca refletir a respeito 
das áreas naturais no contexto urbano. O estudo levanta questões tanto sobre a natureza 
dentro da cidade, para tratar dos impactos das áreas naturais na cidade do Rio de Janeiro, 
quanto da gestão da cidade, para a análise do Mosaico Carioca enquanto política ambiental de 
estratégia de gestão integrada. 
PALAVRAS CHAVE: Mosaico de Áreas Protegidas; Mosaico Carioca; Corredores ecológicos-  
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|36| ARTIFICIALIZAÇÃO DE CURSOS D’ÁGUA URBANOS E 
TRANSFERÊNCIA DE PASSIVOS AMBIENTAIS ENTRE TERRITÓRIOS 
MUNICIPAIS - REFLEXÕES A PARTIR DO CASO DO RIBEIRÃO 
ARRUDAS, REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE- MG.  
 
Antônio Pereira Magalhães Júnior (UFMG)  - magalhaesufmg@yahoo.com.br 
Geógrafo, professor do Departamento de Geografia - Instituto de Geociências - UFMG. 
Cristiano Pena Magalhães Marques (UFMG)  - cristianommarques@gmail.com 
Estudante de Geografia, UFMG. 
  
Embora as históricas e tradicionais intervenções estruturais em cursos d’água urbanos sejam 
cada vez mais questionadas por parte da comunidade científica e setores da sociedade civil, 
algumas cidades brasileiras ainda insistem em priorizar esta lógica de artificialização em seus 
processos políticos. O caso de Belo Horizonte (MG) ilustra bem esta perpetuação das políticas 
de artificialização dos cursos d’água no Brasil, sendo a canalização do Ribeirão Arrudas, 
principal eixo hidrográfico da cidade, uma das intervenções mais representativas da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. Devido ao fato de não ter sido realizada sob a ótica de gestão 
metropolitana e sim sob a lógica das políticas intramunicipais, essa intervenção trouxe como 
consequência a manifestação de impactos negativos no território de Sabará, uma vez que neste 
município o Ribeirão volta a drenar sobre a condição de leito natural. Assim, a partir da 
realização de visita de campo, consulta à literatura específica do tema, elaboração de mapas e 
o desenvolvimento de análises de caráter qualitativo, objetiva-se por meio do estudo de caso 
do Ribeirão Arrudas em Belo Horizonte, a levantar reflexões sobre os efeitos socioambientais 
das intervenções estruturais em cursos d’água urbanos, bem como os conflitos municipais 
resultantes da transferência de passivos ambientais entre municípios. 
 

|46| AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COM BASE 
NA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL: ESTUDO DE CASO DO MUNICÍPIO DE 
LORENA NO VALE DO PARAÍBA PAULISTA  
 
Filipe Vieira Fernandes dos Santos (UFRRJ)  - engeoq@gmail.com 
Engenheiro Químico pela USP, mestrando em Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas 
pela UFRRJ e servidor a 8 anos do IBGE 
Adriana Soares de Schueler (UFRRJ)  - aschueler@ufrrj.br 
Arquiteta pela UFF,  D.Sc. em Engenharia Civil pela COPPE/UFRJ, com Pós-Doutorado na área 
de saneamento ambiental. Professora da UFRRJ atuando no Departamento de Arquitetura e 
Urbanismo e na Pós-Graduação Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas 

 
 
A região do Vale do Paraíba historicamente sofreu intensa depredação de suas riquezas 
florestais e nos últimos 50 anos considerável expansão demográfica que associada a um 
desenvolvimento industrial intenso e diversificado, intensificou a degradação de seus recursos 
naturais. Este trabalho estuda os ribeirões Taboão, Mandi e Quatinga, os três possuem 
características em comum: são microbacias do município de Lorena, afluentes da margem 
direita do Rio Paraíba do Sul, nascem na zona rural e cortam o município na transversal 
passando por paisagens rurais, urbano-industriais e de áreas de preservação. Os três ribeirões 
enfrentam problemas como falta de saneamento básico, descarte de resíduos e ocupação 
irregular das áreas de preservação permanente. O estudo visa analisar a sensibilidade dos 
indicadores de degradação ambiental ao longo destes corpos d'água em relação ao Iex (Índice 
de Exclusão), que é obtido através do método do Mapa de Exclusão, que uti liza dados intra-
municipais do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), com objetivo de diagnosticar os indicadores sócio-econômicos, nas 
diferentes parcelas do território, que se relacionam com maior significância à degradação 
ambiental e assim, corroborar para um processo contínuo de formulação de políticas públicas 
voltadas à busca por um desenvolvimento sustentável. 
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|121| DESCOMPASSO ENTRE LINHAS: DAS LINHAS DO TEMPO ÀS 
LINHAS QUE SEPARAM CIDADE E NATUREZA 

Louise Barbalho Pontes (UFPA)  - louise_bp@hotmail.com 
Arquiteta e urbanista, pós-graduanda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo da UFPA - PPGAU-UFPA 
Ana Cláudia Duarte Cardoso (UFPA)  - aclaudiacardoso@gmail.com 
Arquiteta e urbanista, mestre em Planejamento Urbano pela Universidade de Brasília e doutora 
em Arquitetura pela Oxford Brookes University, UK. Professora do Programa de Pós-Graduação 
em Arquitetura e Urbanismo da UFPA 
Taynara  do Vale Gomes (UFPA) - taynaragomes@gmail.com 
graduanda da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPA  
Luna Barros Bibas (UFPA) - lbbibas@gmail.com 
graduanda da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPA  
 
Este texto apresenta a evolução da trajetória de concepções ambientais e urbanas em 
diferentes escalas, desde o âmbito global até o local, para caracterizar o caso da expansão da 
cidade de Marabá (PA). A partir dessas trajetórias é possível comparar o surgimento da 
discussão urbano x ambiental e mostrar que enquanto na Europa e nos Estados Unidos já se 
busca a reconstrução ecológica a qualidade de vida urbana, na Amazônia o progresso e o 
desenvolvimento têm sido associados à destruição da natureza. Ainda que tenha se consolidado 
este debate ambiental no Brasil ao longo dessa trajetória, que mais recentemente reconhece 
inclusive a relevância do humano e das populações tradicionais, a discussão da qualidade 
ambiental não alcançou as cidades, mesmo que mais de 70% da população amazônica resida 
em cidades. Conclui-se que enquanto a discussão ambiental se restringe ao universo rural, 
impõe-se às cidades da região a plataforma já defasada há décadas da cidade modernista 
industrial. 

|124| DOMINAÇÃO E ALIENAÇÃO DA NATUREZA: DUAS FACES DE 
UMA MESMA MOEDA 

Margarete Maria de Araújo Silva (UFMG, PUCMinas)  - leta123@gmail.com 
Arquiteta, professora nos cursos de arquitetura e urbanismo da UFMG e da PUCMinas 

Partindo de uma matriz teórico crítica, discute se o ideal de dominação da natureza 
característico da racionalidade tecnocientífica moderna, que tem acentuado cada vez mais a 
alienação dos homens entre si, em relação às suas atividades produtivas e em relação à 
natureza interna e externa. Analisam-se então algumas consequências dessa lógica na gestão 
das águas urbanas em Belo Horizonte ao longo do século XX, abordando também suas 
omissões, isto é, espaços que até então não haviam sido diretamente afetados por essa gestão 
e que quase sempre coincidem com as favelas.
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|58| MODELO DE ORGANIZAÇÃO PARA BAIRROS: DILEMAS, 
REFLEXÕES E POSSIBILIDADES - O MUNICÍPIO DE MARICÁ-RJ, COMO 
CASO DE ESTUDO 
 
 
Eloisa Carvalho de Araujo (UFF)  - eloisa.araujo@gmail.com 
Arquiteta Urbanista. Doutora em Urbanismo pela UFRJ/FAU/PROURB (2006) e Mestre em 
Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1995). Professora Adjunta da Escola de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense – EAU/UFF e do Progr 
Carina Gagliano Rodrigues (UFF)  - cgagliano89@gmail.com 
Bolsista de IC 
Felipe Almeida (UFF) - felipe.amaral89@gmail.com 

O presente artigo tem por objetivo discutir modelos e estratégias de inserção de novos bairros, 
predominantemente residenciais, em diferentes contextos urbanos. A metodologia privilegiou 
estudos de caso de projetos em curso, que se utilizam de preceitos do urbanismo sustentável 
com a adoção de aspectos como a questão ambiental, infraestrutura, morfologia urbana, direito 
à cidade, entre outros. Além de uma reflexão teórico-conceitual sobre o tema sustentabilidade, 
o artigo também contribui com reflexões a cerca de projetos urbanos sustentáveis e modelos de 
organização para bairros amparados em visão multidisciplinar, de políticas públicas integradas e 
ambientes verdes saudáveis.

|88| O FATOR PARTICIPATIVO NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS EM SÃO 
LUÍS:O CASO DA RESEX DE TAUÁ-MIRIM 
 
 
Jadeylson Ferreira Moreira (UFMA)  - jadeylson-lelys@hotmail.com 
Mestrando em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFMA - 
PPGSOC 

O estudo aborda a interconexão entre os diferentes modos de apropriação dos espaços na Zona 
Rural II, da cidade de São Luís – MA, com foco nas audiências públicas realizadas para 
apresentação do EIA/RIMA do Distrito Industrial de São Luís – DISAL e das obras de dragagem 
de manutenção do Píer IV do Porto da Ponta da Madeira, este último pertencente à mineradora 
Vale, a análise procura igualmente observar as lógicas de investimento dos agentes na 
participação política, interpretar como se posicionam em cada experiência de modo a fazer 
disso um fator participativo.      
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|51| POTENCIALIDADES DE ARTICULAÇÃO EM UMA REDE DE 
SUSTENTABILIDADE 
 
 
Carmem Silvia Maluf (Universidade de Uberaba - UNIUBE)  - carmemmaluf@gmail.com 
Arquiteto e Urbanista, Professora Doutora do Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de Uberaba - UNIUBE 
Verônica Garcia Donoso (Universidade de Uberaba - UNIUBE)  - 
veronica.donoso@usp.br 
Arquiteta e Urbanista, Professora Mestre, UNIUBE – Doutoranda FAUUSP, Brasil  
Hendrigo Maluf Carotenuto (Universidade de Uberaba - UNIUBE) - 
hendrigo.carotenuto@gmail.com 
Arquiteto e Urbanista 
 
 
Este artigo apresenta um estudo sobre o potencial de sustentabilidade da paisagem em cidades 
localizadas no domínio do Cerrado, segundo a tipologia da ocupação das áreas de entorno dos 
córregos urbanos e sua capacidade de conexão com o ecossistema em que está inserido, sob 
os preceitos do planejamento da paisagem. O estudo foi desenvolvido no Laboratório de 
Geoprocessamento da Universidade de Uberaba, tendo como base o Município de Uberaba-MG. 
 

|41| RESISTÊNCIA E UTOPIA EM BELÉM: RELAÇÕES TEÓRICAS 
ENTRE O SANEAMENTO BÁSICO E O ESPAÇO URBANO. 
 
 
Rafael Caldeira Magalhães (UFMG)  - rafaelmagalhaes@eng-smarh.dout.ufmg.br 
Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos da Universidade Federal de Minas Gerais. Pesquisador do Laboratório de Políticas 
Públicas em Saneamento/UFMG, Engº sanitarista, Mestre em Recursos Hídricos (UFPA) 
 
 
A principal questão deste trabalho é demonstrar a importância da atuação de dois movimentos 
sociais (Fórum dos Lagos e Movimento Orla Livre) no espaço urbano e seus reflexos sobre as 
políticas públicas em saneamento básico. As abordagens teóricas priorizaram elementos da 
relação entre a reprodução do capital e o Estado. Já para o estudo de saneamento, foram 
estudadas novas perspectivas de análise que reforçam a importância da dimensão social na 
estruturação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A busca pela 
inclusão de elementos amazônicos representa, neste contexto, uma utopia para a atuação de 
tais movimentos sociais. Não obstante a forma propositiva, ressalta-se a resistência social como 
meio de contrapor o projeto de imposição do capital na cidade de Belém, em especial nas Áreas 
de Preservação Permanente. 
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|65| UNIDADES DE PAISAGEM COMO UM MÉTODO DE ANÁLISE 
TERRITORIAL: INTEGRAÇÃO DE DIMENSÕES GEO-BIOFÍSICAS E 
ARQUITETÔNICO-URBANÍSTICAS APLICADA AO ESTUDO DE 
PLANÍCIE COSTEIRA NO RIO DE JANEIRO 
 
 
Rita de Cássia Martins Montezuma (UFF)  - ritamontezuma@yahoo.com.br 
Bióloga,Professora Adjunta, Programa de Pós-Graduação em Geografia, GGE/NIPP-UFF. Brasil  
Vera Regina Tângari (UFRJ)  - vtangari@uol.com.br 
Professora Associada, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura – FAU/UFRJ. Brasil, 
Inês A. Isidoro (UFRJ) - inesisidoro82@gmail.com 
Arquiteta, Mestre, Doutoranda, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura – FAU/UFRJ. Brasil 
Aline M. Magalhães (UFF/NIPP) - alinemagalhaes_5@hotmail.com 
Geógrafa, Bolsista Treinamento Capacitação Técnica/FAPERJ/NIPP-UFF. Brasil 
 
 
A área de estudo situa-se na cidade do Rio de Janeiro, capital da segunda maior região 
metropolitana do Brasil, com 6.323.037 habitantes, segundo Censo do IBGE de 2010.  A 
posição geográfica favorece a predominância do clima tropical úmido/semi-úmido, com grande 
sazonalidade (verão chuvoso , inverno seco) e variabilidade espacial . Adotamos a Bacia dos 
Canais como a nossa área de estudo. A metodologia proposta com a definição de unidades de 
paisagem foi aplicada como ferramenta de análise espacial para um diagnóstico ambiental que 
integra características geo - biofísico e urbano- arquitetônicas. Como variáveis, utilizaram-se as 
características de relevo, hidrologia, tipos de solo e cobertura de superfície; uso e ocupação do 
solo urbano e aspectos da forma urbana. A partir da heterogeneidade associada à localização 
geográfica, foram definidas quatro unidades de paisagem, sendo as condições de relevo 
determinantes para a distribuição espacial dos fluxos hidrológicos e, conseqüentemente, das 
formas de ocupação do território, da qualidade de vida urbana e dos padrões de ocupação 
existentes. O artigo apresenta o cruzamento de dimensões geo-biofísicas e urbano- 
arquitetônicas, o estudo comparativo das unidades de paisagem e suas características tipo -
morfológicas, considerando-se a densidade de ocupação , os elementos físicos estruturais do 
tecido urbano ea incidência de espaços livres. 
 

36



  

|62| A CONSTRUÇÃO DEMOCRÁTICA DA REGULARIZAÇÃO DE ÁREA 
AMBIENTAL E A ATUAÇÃO DAS DIVERSAS ESCALAS DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO: UM ESTUDO DE CASO DA ZONA DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL 6, DO MORRO DO CARECA EM NATAL/RN 
 
 
Camila Furukava (UFRN)  - camilafurukava@gmail.com 
Arquiteta Urbanista; Professora do Departamento de Engenharia Civil (UFRN); Doutoranda do 
Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo (UFRN). 
Raquel Maria da Costa Silveira (UFRN)  - raquelmcsilveira@hotmail.com 
Advogada; Gestora de Políticas Públicas; Mestranda em Estudos Urbanos e Regionais (UFRN). 
 
 
Este   artigo    pretende   compreender   a   construção   democrática  e  a atuação das diversas 
escalas de planejamento e gestão na regulamentação de uma área de proteção urbana. Para 
tanto, utilizou-se revisão bibliográfica seguida pela averiguação empírica (participação nas 
audiências públicas) no processo de regulamentação da Zona de Proteção Ambiental 6 do 
Morro do careca, ainda em andamento em Natal. Objetivou-se entender se o processo 
participativo retarda a formulação da regulamentação das zonas de proteção ambiental, 
partindo-se da ideia de que existem outros aspectos que influenciam na demora da 
regulamentação de zonas de proteção em Natal/RN. O estudo considerou a gestão democrática 
e a atuação das diversas escalas de planejamento. A área em análise foi, ainda, apresentada 
considerando-se o entorno e o contexto da cidade, destacando-se que a compatibilização das 
políticas ambientais com as políticas urbanas de forma participativa, durante a fase de 
elaboração da lei de regulamentação, possibilita a construção de leis próximas da realidade 
local e sua conexão com o ambiente, possibilitando uso sustentável e proteção dessas áreas. 
Concluiu-se que o discurso de que o processo participativo retarda a regulamentação não 
configura questão central, sendo o contexto político e a agilidade dos órgãos e instituições 
elementos norteadores da delonga da regulamentação.  
PALAVRAS-CHAVE: Área de proteção permanente. Regulamentação da Zona de Proteção 
Ambiental do Morro do Careca. Gestão participativa.
 
 

GT.2 Interfaces entre a política  ambiental e a 
política urbana.

37



|49| A CRISE HÍDRICA NA BACIA PCJ: UMA ANÁLISE DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE CAMPINAS 
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Graduado em Arq.e Urbanismo pela PUCCampinas(Campinas,2002)e graduado em Adm. de 
Empresas pela UNIP(Campinas,2009)Ms.em urbanismo na área de gestão urbana pela 
PUCCampinas(Campinas,2013)e doutorando em gestão urbana pela PUCCampinas 
(Campinas,atual) 
Marcia Cristina Barbin (UNIP-Campinas) - marcia.barbin@hotmail.com 
Discente do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Paulista-UNIP (Campinas-SP, 
2015). 
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Superior de Administração Marketing e Comunicação (ESAMC, Campinas-SP, 2008). É discente 
do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Paulista-UNIP(Campinas-SP, 2015)  
Thaís Boldrin de Siqueira Venturato (UNIP-Campinas) - thabsiqueira@gmail.com 
Técnica em Design de Interiores pela Escola Técnica Estadual Polivalente de Americana, 
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UNIP (Campinas, 2015) 
 
 
Atualmente nota-se uma tendência das cidades em buscar a integração das relações político-
administrativas entre municípios lindeiros na forma de regiões metropolitanas, tendo as bacias 
hidrográficas como suporte hidrico a esta articulação. Desta forma, a proposta deste artigo é 
analisar a atual crise nos sistemas da Bacia PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí) e do Sistema 
Cantareira, propondo uma contribuição para a análise do contexto de recursos hídricos na 
Região Metropolitana de Campinas (RMC). Por meio da compreensão, inserção e sobreposição 
de dados em mapas gerados, permitindo a integração das informações disponíveis em cada 
município que compõe a região institucionalizado, o artigo busca refletir as diferentes 
heterogeneidades das taxas relacionadas à água nas cidades e como o gerenciamento regional 
dos recursos em termos de escassez hídrica é afetada pela cidade de São Paulo, além das 
consequências do aumento na demanda hídrica pela Copa do Mundo da FIFA.  
PALAVRAS-CHAVE: Região Metropolitana de Campinas, recursos hídricos, gestão da água, 
escassez hídrica. 
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|94| A EVOLUÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO EM UMA BACIA 
HIDROGRÁFICA URBANA   E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA A 
QUALIDADE AMBIENTAL: REFLEXÕES A PARTIR DO CASO DA LAGOA 
DA PAMPULHA, REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE. 
 
RODRIGO SILVA LEMOS (UFMG)  - rslemosbh@gmail.com 
Geógrafo, especialista em direito ambiental, mestre em análise ambiental, doutorando em 
análise ambiental 
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Geógrafo 
Antônio Pereira Magalhães Junior (UFMG) - magalhaesufmg@yahoo.com.br 
Doutor em Geografia, docente do programa de pós-graduação em Geografia 
Vilma Lúcia Macagnam Carvalho (UFMG) - vilmageografia97@gmail.com 
docente do programa de pós-graduação em Geografia 
Frederico Lopes (UFMG) - fwalopes@gmail.com 
Geógrafo, doutor em geografia, docente do instituto de Geociências 

A Lagoa da Pampulha é um reservatório artificial que teve sua construção iniciada em 1936 e 
teve sua orla contemplada com um conjunto arquitetônico de grande importância cultural que é 
atualmente candidato à patrimônio da humanidade pela UNESCO. Está inserida em uma das 
regiões mais valorizadas de Belo Horizonte e como nível de base local reflete todos os usos e 
formas de ocupação de sua bacia hidrográfica. Os afluentes que compõem a bacia hidrográfica 
da Pampulha estão inseridos nos municípios de Belo Horizonte e de Contagem, possuem 
diferentes características hidroambientais e apresentam níveis de poluição e de degradação 
ambiental elevados. O artigo discute como que a qualidade ambiental da Lagoa da Pampulha 
deve ser entendida a partir da evolução do uso e ocupação do solo em sua bacia hidrográfica e 
como as ações para a restauração da qualidade ambiental da lagoa apenas podem ser bem 
sucedidas se também atuarem nesta escala, a regional e de bacia hidrográfica. 
 

|5| A GESTÃO AMBIENTAL NO MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO 
FRENTE O PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 
ORDÁLIA DIAS DA SILVA GUILHERME (UFT)  - ordaliaguilherme@hotmail.com 
MESTRANDA EM GEOGRAFIA 
ADÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA (UFT)  - adaofrancisco@gmail.com 
PROFESSOR ADJUNTO

 
O processo de planejamento e gestão do espaço urbano tem ganhado destaque nos debates 
relacionados aos modelos de ocupação e reprodução do espaço. A condição desordenada dessa 
ocupação, observada em inúmeras cidades brasileiras, tem contribuído para o surg imento e o 
agravamento de problemas ambientais urbanos. Com base nesse quadro, essa pesquisa 
objetiva analisar o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Porto Nacional (PDDSPN) 
enquanto instrumento de gestão ambiental e sua aplicação entre anos 2006 a 2014. Nesse 
sentido, busca-se compreender as seguintes situações:1) quais são os planos, programas e 
projetos (ações) que a prefeitura aplica e que correspondem à política ambiental urbana da 
cidade; 2) qual foi a execução orçamentária destinada a tais políticas; e 3) qual foi o público 
direta e indiretamente atingido pelas mesmas. A metodologia do trabalho se baseia em 
técnicas, como: a análise documental e observação de lugares. Nesse sentido, o fenômeno da 
urbanização adquire sentido diante dos esforços de sua explicação no Planejamento Urbano e 
da Política Municipal que  podem repercutir  diretamente na qualidade ambiental, a partir do 
cumprimento da função social da cidade com a participação da sociedade levando a melhoria 
da qualidade de vida.  
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|10| A OCUPAÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO PERMANENTE DO RIO 
PIRANGA NO PERÍMETRO URBANO EM PONTE NOVA – MG  
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Regina Esteves Lustoza (Universidade Federal de Viçosa) - relustoza@gmail.com 
Arquiteta e urbanista. Profa. Dra. do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 
– UFV 
Ítalo Itamar Caixeiro Stephan (Universidade Federal de Viçosa) - stephan@ufv.br 
Arquiteto e urbanista. Prof. Dr. do Programa de Pós -Graduação em Arquitetura e Urbanismo – 
UFV  
 
O presente trabalho procura trazer uma contribuição reflexiva para os estudos relacionados à 
Área de Proteção Permanente – APP no espaço urbano, tomando como estudo de caso o trecho 
urbano do Rio Piranga, localizado no município de Ponte Nova – MG, que sofre com inundações 
em períodos de chuva, ocasionando problemas ambientais urbanos. Ponte Nova, assim como 
muitas outras cidades brasileiras, não preservou a APP dos cursos d’água em seu processo de 
urbanização, de forma que a ocupação irregular, o crescimento urbano e os impactos 
ambientais têm afetado direta e indiretamente a qualidade e o regime das águas dos rios. O 
objetivo deste artigo é analisar o uso do solo em um trecho delimitado e considerado como 
uma amostragem do que ocorre na APP do Rio Piranga no perímetro urbano de Ponte Nova e 
como os diferentes usos se mantêm, contrariando as legislações federal e municipal que regem 
as APPs. Somado a estas questões, procuramos apresentar uma contribuição por meio das 
técnicas de geoprocessamento, para o estudo do uso do solo e para o planejamento e gestão 
urbanos em pequenos municípios. 
 

|106| ALCANCE E LIMITAÇÕES DE ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS 
NO CONTEXTO METROPOLITANO CONTEMPORÂNEO 

Lucia Sousa e Silva (Procam/UPS)  - luciassilva@usp.br 
Arquiteta, mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da 
Universidade de São Paulo, Especialista Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Estado 
de São Paulo 

A Região Metropolitana de São Paulo e entorno apresentam, paradoxalmente, os processos 
mais vigorosos de urbanização e os remanescentes mais significativos de Mata Atlântica do 
Estado de São Paulo e até mesmo do país. Por este motivo, também apresentam um conjunto 
de instrumentos legais que têm como foco a proteção destes remanescentes e o 
redirecionamento da expansão urbana. O objetivo deste artigo é avaliar o alcance e as 
limitações destes instrumentos, considerando o contexto contemporâneo de urbanização em 
curso na metrópole paulistana. A metodologia adotada se baseia na análise de dados empíricos 
produzidos a partir do processamento de imagens de satélite e organizados em um banco de 
dados georreferenciados. Concluiu-se que, à exceção das Unidades de Conservação de Proteção 
Integral, os instrumentos analisados não têm cumprido adequadamente os objetivos aos quais 
foram criados, comportando em seus limites processos de expansão urbana e de 
desmatamento associados a graus diversos de irregularidade. 
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|122| CIDADE PARA QUEM?  O DESCOMPASSO ENTRE POLÍTICAS 
AMBIENTAIS E POLÍTICAS URBANAS NA PERIFERIA DO CAPITALISMO 

Ana Carolina Melo (UFPA)  - carolmelo.08@gmail.com 
Arquiteta, mestranda do Curso de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo - FAU/UFPA 
Ana Claúdia Cardoso (UFPA)  - aclaudiacardoso@gmail.com 
Arquiteta, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU/UFPA 

Este artigo analisa os conflitos e articulações subjacentes à intervenção em uma área de 
preservação permanente denominada Morro do Chapéu, transformada em condomínio vertical 
do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), no município de Parauapebas, Sudeste do Pará. 
O texto discute, a partir deste cenário específico, como as ações do setor imobiliário tem se 
articulado a esfera pública e a atores locais de modo a superar limites impostos à expansão 
imobiliária, em particular, aqueles colocados pela legislação urbanística e ambiental. Trata -se de 
evidenciar a alternância do cumprimento da lei, conforme haja proximidade ou distanciamento 
dos interesses imobiliários, e de como o espaço informal, historicamente, considerado de 
segunda classe e confinado a áreas ambientalmente vulneráveis (“baixadas”, morros, margens 
de cursos d’água, etc.), vem sendo estrategicamente assimilado pelo mercado imobiliário 
formal. Processos semelhantes ocorrerem em inúmeras cidades brasileiras, as especificidades 
do fenômeno em Parauapebas são reveladas quando os seus elementos legais, institucionais, 
econômicos e socioambientais são desdobrados no espaço de fronteira na periferia do 
capitalismo, onde a exuberante paisagem natural do território é contraposta a avidez do 
processo de acumulação de capital, pronto a avançar sobre os limites impostos à sua livre 
reprodução.   
PALAVRAS-CHAVE: Amazônia brasileira, fronteira, legislação urbanística e ambiental, expansão 
imobiliária. 

  

|104| CONFLITOS E INTERFACES ENTRE A POLÍTICA AMBIENTAL E A 
POLÍTICA URBANA: OS CASOS DE GUARATINGUETÁ E JACAREÍ, NO 
VALE DO PARAÍBA, SP 
 
 
Silvia Pereira de Sousa Mendes Vitale (Universidade Presbiteriana Mackenzie)  - 
silviamvitale@gmail.com 
Doutoranda, UPM; Professora Mestre, Belas Artes, UNICSUL, UNINOVE 
Angélica A. Tanus Benatti Alvim (Universidade Presbiteriana Mackenzie)  - 
abalvim@mackenzie.br 
Professora Doutora, Coordenadora geral, UPM – Coordenadoria Geral da Pós-Graduação Stricto 
Sensu - CPGS 
 
 
Conflitos e interfaces entre a política ambiental e a política urbana. Guaratinguetá e Jacareí. na 
região paulista da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Vale do Paraíba): situação atual, 
conflitos urbanos e ambientais. Os impasses entre a gestão urbana e a gestão ambiental e sua 
influência no planejamento urbano. A noção de uso sustentável pressuposto no planejamento 
urbano em áreas de proteção e de conservação ambiental. O uso do solo urbano em áreas 
ambientalmente protegidas. Instrumentos ambientais na política urbana. Os municípios de 
Guaratinguetá e Jacareí: conflitos e aproximações entre o plano urbano e o plano de Bacia na 
ocupação urbana em áreas vulneráveis e de risco.      
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|57| DESAFIOS PARA A GESTÃO, O USO E CONSERVAÇÃO DAS 
BACIAS HIDROGRÁFICAS: RIOS URBANOS AO LONGO DAS CIDADES 
DE PEQUENO E DE MÉDIO PORTE 
 
 
Izabela Zanluca (UFSC)  - arq.izabelazanluca@gmail.com 
Arquiteta e Urbanista, Mestranda em Arquitetura e Urbanismo – PGAU-Cidade – UFSC 
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Doutora em Arquitetura e Urbanismo, Professora Associada – PGAU-Cidade – UFSC 
 
 
As reflexões aqui apresentadas constituem recorte de uma pesquisa em andamento, que 
investiga a relação entre as cidades e os rios urbanos integrantes de uma mesma bacia 
hidrográfica, analisando as implicações e os conflitos socioambientais, a gestão urbana e as 
politicas públicas. Estuda, em particular, o caso dos municípios que compõem o médio vale da 
Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas, Santa Catarina. As condições socioambientais evidenciadas 
nesses municípios ocorrem em praticamente todas as pequenas e médias cidades catarinenses 
das diversas bacias hidrográficas existentes no estado. Apesar dos inúmeros desastres naturais 
e do poder destrutivo das inundações que regularmente atingem a região, continuam ocorrendo 
usos e ocupações indevidas nas margens dos rios urbanos. O artigo relata as ações nas 
margens do Rio do Braço, que atravessa a cidade de Nova Trento. Evidencia que as legislações 
e planos urbanos não são suficientes para garantir a preservação ambiental necessária, mesmo 
em cidades onde seria possível garantir condições urbanas qualificadas. Demonstra a 
necessidade de se pensar políticas públicas eficazes e contínuas, de se promover a integração 
entre a legislação ambiental e a legislação urbana, e de se pensar em políticas e ações 
conjuntas para as cidades que compõem uma mesma bacia hidrográfica.   

|113| DESCOMPASSOS ENTRE SANEAMENTO E HABITAÇÃO E SUAS 
IMPLICAÇÕES NA ÁREA DE PROTEÇÃO AOS MANANCIAIS DA 
METRÓPOLE PAULISTANA 
 
 
Luciana Nicolau Ferrara   - luferrara01@hotmail.com 
Arquiteta e Urbanista, Doutora pela FAUUSP em 2013. Atualmente trabalha no Ministério 
Público do Estado de São Paulo como assistente técnica de promotoria nas áreas de habitação e 
urbanismo. É pesquisadora do LabHab FAUUSP.  
 
 
Considerando um quadro que articula simultaneidades e descompassos na realização da política 
pública, agentes e contexto urbano, o presente artigo visa debater as interfaces entre as 
políticas de habitação e saneamento e suas implicações sociais, urbanas e ambientais na bacia 
hidrográfica da represa Billings, manancial da Região Metropolitana de São Paulo protegido por 
lei desde os anos 1970. Para isso, analisa a produção de infraestruturas relativas à água em 
diferentes escalas, abrangendo tanto a experiência do processo de consolidação de um 
conjunto de loteamentos irregulares em São Bernardo do Campo como a política institucional - 
no caso o Programa Mananciais, e as mudanças recentes no quadro normativo relativo ao tema 
da urbanização, regularização e recuperação ambiental de assentamentos precários. A hipótese 
trabalhada é que a Política de Mananciais não interferiu substancialmente na concepção, 
desenho e modo de execução das políticas setoriais de habitação e saneamento, que se 
realizam no espaço em diferentes momentos das obras de urbanização, frequentemente sem 
transformar suas práticas consolidadas. Assim, não necessariamente se alcança a almejada 
“recuperação ambiental” que deveria resultar da “urbanização integrada”. O artigo apresenta 
parte das reflexões elaboradas pela pesquisa de doutorado desenvolvida pela autora na 
FAUUSP, concluída em 2013.   
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|126| IDENTIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS EM ÁREAS 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E NA ÁREA DE EXPANSÃO DE BELÉM 
(PA) 
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Neste trabalho, buscamos identificar a existência de assentamentos precários em Áreas de 
Preservação Permanentes (APP's) ao longo dos cursos d’água das bacias hidrográficas de Val-
de-Cães, Mata-Fome, Cajé e Paracurí, localizadas na área de expansão de Belém. Partimos do 
entendimento das premissas relacionadas às APPs em meio urbano, as definições legais da 
forma de tratar tais áreas e suas controvérsias. Refletimos brevemente sobre a forma como as 
APPs na porção mais central e consolidada de Belém tem sido tradicionalmente tratadas, 
levando a considerarmos que a área de expansão de Belém, requer novos parâmetros para as 
intervenções em APPs. São necessárias ações preventivas de modo a minimizar as ocupações 
nas áreas ambientalmente frágeis, porém, o principal desafio é a implantação de infraestrutura 
de saneamento de modo a diminuir o impacto do lançamento de esgoto não tratado nos cursos 
d’água, possibilitando a permanência do uso dos rios. Ações complementares de recuperação 
das margens e da mata ciliar, bem como a produção de áreas de uso comum integradas aos 
rios são perspectivas para a produção de um novo padrão de urbanização de forma mais 
compreensiva com o meio natural e com a cultura regional. 
 
 

|70| INTERESSES IMOBILIÁRIOS E LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA DE 
PROTEÇÃO DA ORLA DO RIO PIRACICABA 
 
 
Estevam Vanale Otero (FEAU/Unimep)  - estevamotero@yahoo.com 
Arquiteto e Urbanista, mestre e doutorando em Planejamento Urbano e Regional pela FAU USP, 
professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Metodista de Piracicaba 
 
 
Palco de uma bem sucedida política de requalificação da orla urbana do rio que lhe empresta o 
nome há pelo menos quatro décadas, Piracicaba, no estado de São Paulo, desenvolveu uma 
série de ações e dispositivos legais com o objetivo de garantir a proteção das margens e da 
paisagem urbana da orla fluvial, sobretudo na área central da cidade. A atuação do poder 
público nesse decurso de tempo teve sempre em vista a busca pela reaproximação da cidade e 
de seus habitantes ao rio Piracicaba, suas margens e suas águas, decorrendo disso a 
implantação de uma longa série de intervenções para a apropriação e qualificação de um vasto 
conjunto de áreas e equipamentos públicos ao longo da orla; além disso, conformou-se um 
amplo arcabouço jurídico para um rígido controle da ocupação do vale, com vistas à 
preservação da paisagem e das visuais ao rio. Nos últimos anos a valorização imobiliária da 
área vêm ensejando o progressivo desmonte da legislação restritiva à ocupação da orla, 
resultando em alterações pontuais e casuísticas que vêm comprometendo os ganhos advindos 
de mais de 40 anos de políticas públicas de proteção. 
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|117| MACRODRENAGEM E URBANIZAÇÃO NA BACIA DA ESTRADA 
NOVA: CONFLITOS ENTRE APP URBANA E REASSENTAMENTO EM 
BAIXADAS DE BELÉM/PA 
 
 
Monique Bentes Machado Sardo Leão (UNAMA)  
Professora da Universidade da Amazônia - UNAMA, Mestre em arquitetura e urbanism pelo 
PPGAU-UFPA. 
 
 
O objetivo do artigo é abordar os conflitos existentes entre reassentamento e APP’s urbanas em 
urbanizações de baixadas em Belém (PA). Considera-se que na cidade o número de remoções é 
relevante para decisões urbanísticas e de drenagem, principalmente pelos custos de 
indenizações e pela complexidade do processo de deslocamento, sendo escolhidas, quase 
sempre, soluções de drenagem que acabam desfavorecendo a preservação da função ecológica 
dos cursos d’água. Neste sentido, é relevante para a discussão a análise do projeto de 
macrodrenagem e urbanização da Bacia da Estrada Nova, área de baixada em Belém que se 
caracteriza por ser local de moradia de população pobre, com a densidade mais alta de toda a 
região metropolitana. A princípio, a proposta do projeto indicava o uso de soluções de 
drenagem naturalística, visando à requalificação ambiental da área degradada e garantindo o 
reassentamento no local. No entanto, a solução de drenagem executada foi a canalização e 
tamponamento de cursos d’água, em parte justificada por conflitos gerados pelo 
reassentamento.  
PALAVRAS-CHAVE: Reassentamento, Remoção, Baixadas, Belém-PA, Drenagem urbana. 

 

|81| O ESTADO DA ARTE DA PESQUISA SOBRE INTERAÇÕES HOMEM-
AMBIENTE EM ECOSSISTEMAS FLORESTAIS EM ÁREAS URBANAS 
(2003-2013) 
 
 
Leandro Wada Simone (UFABC)  - leandro_wada@hotmail.com 
Biólogo, aluno de mestrado do Programa de Pós Graduação em Gestão e Planejamento do 
Território. 
Simone Rodrigues de Freitas (UFABC)  - simone.freitas@ufabc.edu.br 
Bióloga, professora Doutora do Centro de Ciências Naturais e Humanas, Universidade Federal 
do ABC 
 
 
Entender os motivos pelos quais algumas florestas prosperam enquanto outras se degradam ou 
desaparecem requer trabalhos espacialmente explícitos, multidisciplinares, multiescalares e 
multitemporais, já que, ao contrário do que se pensa, o crescimento da população não parece 
estar obrigatoriamente correlacionado com a perda de florestas. Desta forma, neste artigo, 
buscamos avaliar a produção científica mundial sobre as interações homem-ambiente em 
ecossistemas florestais localizados em áreas urbanas. O levantamento bibliográfico consistiu em 
busca na base Web of Science (Thomson Scientific / ISI Web Services), considerando artigos 
produzidos nos últimos 10 anos (Janeiro/2003 a Agosto/2013). Para sistematizar a pesquisa, 
foram utilizadas cinco palavras-chave: floresta, expansão urbana, valor da terra, área urbana e 
uso da terra. O levantamento bibliográfico resultou em 1.465 artigos, sendo que a utilização 
das palavras-chave floresta, expansão urbana, valor da terra, área urbana e uso da terra de 
maneira combinada resultou em 687 artigos. No entanto, menos de um terço deste valor (227 
artigos), tratava das interações homem-ambiente em ecossistemas florestais localizados em 
áreas urbanas, demonstrando que a produção científica acerca das interações homem-ambiente 
em ecossistemas florestais em áreas urbanas tem um longo caminho à percorrer para a 
compreensão das causas e consequências dos problemas ambientais e de sua complexidade. 
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|120| O NOVO CÓDIGO FLORESTAL E SUA APLICAÇÃO EM ÁREAS 
URBANAS: UMA TENTATIVA DE SUPERAÇÃO DE CONFLITOS? 
 
 
Patricia Marra Sepe (Prefeitura de São Paulo)  - pati.sepe@gmail.com 
Geologa, Doutora em Geografia Urbana UNESP Rio Claro 
Helia Maria Santa Barbara Pereira (Prefeitura de São paulo)  - 
heliasbpereira@gmail.com 
arquiteta, com especialização em geoprocessamento aplicado ao planejamento 
Maria Lucia Bellenzani (Câmara Municipal de São Paulo) - luciabellenzani@gmail.com 
Eng. Agronoma, Mestre em Geociencias, USP 
 
 
 
 O trabalho apresenta um panorama geral sobre o marco regulatório das Áreas de 
Preservação Permanente e considerações sobre as mudanças do novo Código Florestal. Discute 
os conflitos existentes na cidade de São Paulo quanto a aplicabilidade do Código Florestal e da 
legislação urbanística, identificando duas gerações de conflitos. Posteriormente discute 
possibilidades de superação dos conflitos. As características do meio fisico configuradas com um 
tripé formado pela geomorfologia, hidrologia e pedologia, associadas as diretrizes de 
desenvolvimento urbano e ambiental no Plano Diretor da cidade se constituem no palco para as 
diretivas e o regramento da proteção aos rios e nascentes. Conclui que o enfrentamento da 
necessidade de elaborar uma legislação de proteção da vegetação e das áreas de preservação 
permanente específica para as áreas urbanas é o caminho para a superação dos conflitos  
 

|15| OS DESAFIOS DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PARA OS PORTOS: A 
INTERFACE AMBIENTAL NO PORTO DE VITÓRIA/ES 
 
 
Flavia Nico Vasconcelos (uvv-es)  - flavia.nico@yahoo.com 
Economista, Mestre em Relações Internacionais, Doutora em Ciências Sociais, Professora do 
Mestrado em Sociologia Política da UVV-ES, Coordenadora do Curso de Graduação em Relações 
Internacionais/UVV-ES 
 
 
Gerenciar os impactos ambientais da atividade portuária é uma responsabilidade dos portos, 
regulamentada por leis internacionais e nacionais e acompanhada/fiscalizada por órgãos 
nacionais e regionais. É um imperativo relativamente novo, que exige das autoridades 
portuárias mudança de cultura e esforço de conhecimento e atendimento da nova legislação. A 
partir de pesquisa exploratória e analítica, realizada com consultas a documentação primária e 
secundária e entrevistas a interlocutores do porto, da cidade e do órgão fiscalizador, o artigo 
mapeia os principais aspectos da questão ambiental para os portos no Brasil, incluindo impactos 
ambientais da atividade portuária, legislação ambiental nos níveis internacional e nacional e 
indicação dos órgãos reguladores e fiscalizadores nos níveis nacional e regional. Dado desse 
contexto normativo e regulatório, utilizou se de um documento de boas práticas da Associação 
Internacional de Cidades Portuárias (AIVP) para verificar os avanços na implementação de 
ações de gerenciamento ambiental pelo porto urbano da cidade portuária de Vitória/ES sob 
acompanhamento do órgão fiscalizador regional, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (IEMA). 
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|44| PLANEJAMENTO URBANO X ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE (APPS): 

Fernando Matos Rodrigues (UFSC)  - ferparodrigues@hotmail.com 
Estudante de Mestrado no Programa de Pós-graduação em Urbanismo, História e Arquitetura da 
Cidade (PGAU-Cidade) - UFCS 
Paulo Marcos Borges Rizzo (UFSC)  - prizzo@arq.ufsc.br 
Prof. Dr. do Programa de Pós -graduação em Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade 
(PGAU Cidade) e do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo - UFSC 

    
Apresenta-se no presente texto uma reflexão crítica sobre a relação entre Planejamento Urbano 
e Área de Preservação Permanente (APP), em outras palavras e mais especificamente, entre 
Política Urbana Municipal e Unidade de Conservação da Natureza, utilizando-se como estudo de 
caso, a relação entre a proposta de novo Plano Diretor do Município de Florianópolis e a 
Estação Ecológica de Carijós, na Bacia Hidrográfica do Rio Ratones. De posse de alguns dados 
contextuais da área e da referida unidade, de alguns dos principais fatores do processo 
histórico de desenvolvimento e expansão da ocupação rural e urbana, bem como de 
informações relativas ao planejamento urbano, procura-se traçar uma reflexão crítica sobre o 
perfil da política de planejamento urbano municipal, evidenciada no Plano Diretor - dadas as 
influências dos interesses dominantes na sua concepção, aprovação e fiscalização, e a pressão 
das ocupações supervalorizadas e de alta renda no entorno. Utilizando-se de visão teórico-
conceitual crítica da cidade e da questão ambiental à análise da política urbana municipal, 
apontam-se possíveis problemas e conflitos entre Plano Diretor, Unidade de Conservação e 
interesses locais diversos. 
Palavras-chave: Área de Preservação Permanente – APP, Estação Ecológica de Carijós, 
Planejamento Urbano e Ambiental, Plano Diretor.  

|78| POLÍTICA AMBIENTAL URBANA NO CENÁRIO DE EXPANSÃO DO 
CAPITAL IMOBILIÁRIO: O CASO DA MARAPONGA EM FORTALEZA 
 
 
Clarissa F. Sampaio Freitas (UFC)  - urbcla@gmail.com 
Arquiteta, Professor do Departamento de Arquitetura e URbanismo 
Naggila Thaissa Silva Frota (UFC)  - naggilafrota@gmail.com 
Arquiteta 
 
 
A atual forma de produção das cidades brasileiras traz como consequência um modelo de 
urbanização que não promove a qualificação dos espaços públicos livres. Este modelo é 
marcado pela desarticulação entre as esferas de poder além de avanço dos assentamentos 
formais e informais sobre as áreas ambientalmente frágeis. Nos últimos anos, percebe-se um 
avanço da legislação ambiental sobre o território urbano  concomitante com um cenário de 
expansão do capital imobiliário e aumento do volume de recursos para habitação. A fim de 
investigar os efeitos desse novo cenário sobre a dinâmica urbana, examinamos a evolução do 
bairro da Maraponga, em Fortaleza, através da análise de dados georeferrenciados dos últimos 
15 anos. Com essa metodologia foi possível observar duas diferentes realidades econômicas, 
políticas e urbanas e perceber as mudanças acarretadas pela inserção de novos fatores, como a 
legislação ambiental e os maiores investimentos públicos. As principais alterações consistem na 
maior ocupação do bairro, tanto pelo viés formal quanto pelo informal, e na degradação dos 
espaços livres. Destacamos que, apesar da disponibilidade de lotes vazios, da maior regulação 
do território e da disponibilidade de recursos, o processo de urbanização continuam sem 
promover a qualificação dos espaços livres públicos na malha urbana. 
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|91| PRODUÇÃO DE ÁGUA, OCUPAÇÃO TERRITORIAL E SUAS 
IMPLICAÇÕES CONSIDERANDO A LEI DE MANANCIAIS: ESTUDO DE 
CASO DO MUNICÍPIO DE SUZANO, SP 
 
 
Consuelo Aparecida Gonçalves Gallego (PUC Campinas)  - 
consuelo.gallego@yahoo.com.br 
arquiteta e urbanista, gestora pública 
Jonathas Magalhães Pereira da Silva (PUC Campinas)  - jonathas.silva@puc-
campinas.edu.br 
arquiteto e urbanista, professor doutor da FAU-PUC Campinas 
 
 
O presente artigo é fruto de parte das reflexões da pesquisa que buscou desenvolver uma 
análise crítica do processo de ocupação do território e a possibilidade de regularização jurídica, 
urbanística e social. Parte do pressuposto que grande parte da ocupação urbana é resultante da 
pressão exercida pela população que não conseguiu ser incluída no sistema econômico vigente, 
ocasionando as ocupações irregulares conforme apontado pelos dados dos últimos censos 
nacionais organizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística.  Propõe uma análise 
crítica do processo de ocupação e apropriação da terra, buscando compreender a trajetória do 
processo de ocupação do território e da política habitacional proposta, que contribuíram 
efetivamente na conformação de nossas cidades, muitas vezes de forma segregadora e 
excludente, apresentando contradições impulsionadas por diferentes razões e que, sobretudo, 
resultaram em mínima oferta de habitação para a classe trabalhadora, na qualidade da moradia 
e na degradação ambiental. Essa realidade apresenta contradições que explicitam o 
distanciamento entre as propostas legislativas e as demandas atuais, além de outros aspectos 
tais como: a inoperância por parte do Estado na regulamentação do solo, a falta de fiscalização 
e interesse econômico para a produção de habitação social, entre outras. 
 

|8| TRANSFORMAÇÕES RECENTES NA OCUPAÇÃO DO CINTURÃO 
INSTITUCIONAL DE BELÉM: BENS PÚBLICOS DOMINICAIS E O 
CRESCIMENTO URBANO. 
 
 
REBECA SILVA NUNEZ LOPES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA)  - 
nunez_rebeca@yahoo.com.br 
MESTRANDA DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ARQUITETURA E URBANISMO 
 
 
Na pesquisa intitulada Transformações Recentes na Ocupação do Cinturão Institucional de 
Belém: Bens Públicos Dominicais e o Crescimento Urbano, propomos investigar a relação entre 
os aspectos jurídicos e sócio-espaciais que envolvem as modificações das áreas militares 
existentes no Cinturão institucional (CI) de Belém e seu crescimento urbano. A formação do CI 
no limite da Primeira Légua foi determinante para a estrutura urbana de Belém, influenciando o  
desenho fragmentado e disperso da área de expansão em comparação a porção mais 
consolidada da cidade; porém, nos primeiros anos do século XXI, observa-se transformações de 
uso no CI relacionadas com novas demandas econômicas e consequentemente alterações no 
processo de expansão urbana. O Estado, assumindo a função de empreendedor urbano 
(sobretudo a partir do fim do século XX), torna se agente ativo na produção do espaço urbano. 
As recentes vendas de bens públicos dominicais em Belém a particulares são um exemplo deste 
processo. Mesmo sem uma discussão mais aprofundada a respeito do destino dos bens públicos 
alienáveis, ou mesmo, a falta de coerência entre o planejamento municipal e as medidas 
tomadas pela União, grandes áreas públicas de localização estratégica para a integração 
metropolitana tem sido alvo de disputa entres os agentes urbanos.         
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|87| USO URBANO E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS EM ÁREAS 
PROTEGIDAS: O CASO DO PARQUE GUARACIABA EM SANTO ANDRÉ 
(SP) 

Sandra Irene Momm-Schult (UFABC)  - sandra.momm@ufabc.edu.br 
Arquiteta e urbanista. Professor Adjunto da UFABC, Centro de Engenharia, Modelagem e 
Ciências Sociais Aplicadas, Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território 
Simone Rodrigues Freitas (UFABC)  - simone.freitas@ufabc.edu.br 
Bióloga. Professor Adjunto da UFABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas, Pós-Graduação 
em Planejamento e Gestão do Território 
Silvia Helena Passarelli  - silvia.passarelli@ufabc.edu.br 
Arquiteta e urbanista. Professor Adjunto da UFABC, Centro de Engenharia, Modelagem e 
Ciências Sociais Aplicadas, Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território 

O artigo discute as possibilidades de integração entre o uso urbano e a manutenção de serviços 
ecossistêmicos em áreas protegidas, a partir do conceito de bem-estar humano definido pela 
Avaliação Ecossistêmica do Milênio. Essa integração implica em considerar as múltiplas escalas 
e atores envolvidos, a partir das relações do entorno, do município, das aglomerações urbanas 
e unidades ambientais como bacias hidrográficas e corredores ecológicos. As políticas 
ambientais e territoriais brasileiras preveem a possibilidade de proteção de áreas em diversas 
escalas e condições de uso, como é o caso da legislação florestal, no entanto, a implementação 
dessas áreas reveste-se de grande complexidade, pois envolve múltiplas territorialidades e 
agentes. O caso estudado é o Parque Guaraciaba no município de Santo André (SP), que 
representa a importância e as dificuldades na implementação de áreas protegidas, em especial 
considerando a precariedade das regiões metropolitanas brasileiras e o caráter predatório da 
urbanização, agravado por um cenário de variabilidade climática com a piora nas condições de 
sustentabilidade dos sistemas naturais e das condições de riscos as quais as populações são 
expostas.  

|100| ´A IMPLEMENTAÇÃO LOCAL DE POLÍTICAS, PROGRAMAS E  
LEGISLAÇÃO EM NÍVEL FEDERAL SOBRE RISCOS DE DESASTRES: O 
CASO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP 
  
Fernando Rocha Nogueira (UFABC)  - fernando.nogueira@ufabc.edu.br 
Professor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas – CECS- e da Pós 
Graduação em Planejamento e Gestão do Território da Universidade Federal do ABC – UFABC 
Vanessa Elias de Oliveira (UFABC)  - vanessa.oliveira@ufabc.edu.br 
(2) Professora de Ciência Política do Bacharelado em Políticas Públicas e da Pós Graduação 
em Planejamento e Gestão do Território da Universidade Federal do ABC – UFABC 
Brenda Aparecida Lima Cruz (UFABC) - brenda.cruz@aluno.ufabc.edu.br 
(3) Discente de Engenharia Ambiental e Urbana do CECS-UFABC e bolsista de iniciação 
científica da PROPES-UFABC 

  
Este artigo apresenta um estudo de caso sobre o município de São Bernardo do Campo, SP, por 
meio do qual se pretende discutir o processo de incorporação de conhecimentos sobre riscos de 
desastres na agenda local de planejamento e implementação de ações e intervenções para sua 
redução e controle.  Dada a relevância crescente da gestão de riscos frente ao aumento de 
ocorrências de desastres e do impacto destes sobre o desenvolvimento socioeconômico dos 
países e localidades, bem como à possibilidade de incremento deste quadro em função das 
mudanças climáticas, considera-se muito importante a contribuição de estudos e investigações 
para o fortalecimento deste amplo e complexo campo de conhecimento e da sua incorporação 
pelas políticas públicas, especialmente em nível local e regional, onde ocorrem os desastres. 
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|127| A DUALIDADE DO AMBIENTE NATURAL/URBANO E SUAS 
PERSPECTIVAS EM COTIJUBA-PA 
 
 
Bruna Gomes Ribeiro (UFPa)  - brunag_ribeiro@hotmail.com 
Arquiteta pós-graduanda 
Ana Cláudia Duarte Cardoso (UFPa)  - aclaudiacardoso@gmail.com 
Professora Doutora PPGAU 
Fabiola Neves Cardoso Bezerra (UFPa) - fabyventury@hotmail.com 
Graduanda FAU 

A parte insular da Região Metropolitana de Belém ainda pode ser considerada como meio 
ambiente natural na fronteira de expansão urbana da metrópole. Neste artigo a ilha de Cotijuba 
é tomada como objeto de uma investigação exploratória que associa elementos históricos, 
geográficos, físicos e legais para expor o quanto neste território concorrem práticas e modos de 
vida quee tendem a afirmar as regras da natureza. Destaca-se a importância da regulação e 
gestão municipal na ilha, e o enfrentamento de dos impasses sob a ótica da sustentabilidade 
para que sejam criadas novas matrizes teóricas e práticas para áreas semelhantes na região.  
 

|110| ANÁLISE DA ARQUITETURA INSERÇÃO URBANA E IMPACTO 
AMBIENTAL DE CONJUNTO HABITACIONAL DO PROGRAMA MINHA 
CASA MINHA VIDA EM CAMPINAS 
 
 
Gabrielle Astier de Villatte Wheatley Okretic (PUCCampinas)  - 
gabrielle.astier@gmail.com 
Arquiteta e Urbanista, Mestre em Urbanismo pela PUCCampinas 
Laura Machado de Mello Bueno (PUCCampinas)  - laurabueno@uol.com.br 
Professora, Doutora em Urbanismo e Coordenadora do curso de pós graduação em Urbanismo 
da PUCCampinas 
 
 
 
Esse artigo traz uma análise e avaliação urbanística e do impacto ambiental do conjunto 
habitacional Campos das Violetas, que faz parte do Programa Minha Casa Minha Vida, 
localizado na região Sudoeste de Campinas. A área onde está localizado o empreendimento é 
passível de maior parte dos investimentos realizados pelo Programa Minha Casa Minha Vida no 
município.  Os métodos utilizados para a pesquisa basearam-se em análises de imagens do 
Google Earth de 2002 a 2013, fotos aéreas tiradas em sobrevoo, aplicação de qestionários e 
simulação de incidência de sol durante o ano com auxílio do programa Revit. Através desse 
estudo foi possível observar o impacto que o empreendimento causou na região e revelar 
algumas falhas no Programa.  Alguns dos problemas revelados está relacionado à má inserção 
urbana dos edifícios, proximidade de áreas ambientalmente sensíveis, bem como falta de 
estudos básicos projetuais de insolação.
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|71| ÁREAS URBANAS DE PRESERVAÇÃO: CONFLITOS 
SOCIOAMBIENTAIS EM TORNO DA APARU DA SERRA DA 
MISERICORDIA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
 
 
Eliane da Silva Bessa (UFRJ)  - ELIANEBESSA@TERRA.COM.BR 
Socióloga, Professora do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo e da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da UFRJ 
Eric Vidal Ferreira da Guia (UFRRJ)  - eric. 
Geógrafo, Mestrando do CPDA/UFRRJ 
 
 
O trabalho objetiva estimular o debate sobre as áreas verdes existentes nas cidades submetidas 
à proteção de leis ambientais, mas que se encontram, porém, densamente ocupadas por 
moradias. Diante da questão posta investiga as medidas e ações empreendidas pelo poder 
público, por meio das leis aplicadas e dos planos e projetos empreendidos na região, bem como 
das práticas instituídas localmente pela população. A análise em conjunto dos dois referenciais 
irão permitir avaliar a existência de incompatibilidade entre os interesses dos que vivem e 
atuam na área protegida, com os que detêm o poder de decisão sobre as formas de uso e 
ocupação dessas áreas verdes sob proteção ambiental. A referência espacial do artigo é o 
maciço da Serra da Misericórdia, localizada na cidade do Rio de Janeiro, ocupado por um 
grande número de favelas, onde criou-se uma APARU- Área de Proteção Ambiental e 
Recuperação Urbana, foco da análise.       
 
 

|20| CONURBAÇÃO E MEIO AMBIENTE: UMA ANÁLISE DA 
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. ESTUDO DE CASO: BACIA HIDROGRÁFICA 
MÃE D’ÁGUA, VIAMÃO-POA/RS 
 
 
Joseli Andrades Maia (UFRGS)  - joseli.geo@gmail.com 
Mestranda em Planejamento Urbano e Regional, PROPUR, UFRGS 
 
 
Inicialmente, o processo desordenado de urbanização (não apenas no caso brasileiro, mas em 
outros países) não levava em consideração o meio natural, sendo este considerado um bem 
infinito capaz de promover recursos ilimitados para a sobrevivência humana. Sem a devida 
preocupação ambiental, logos os espaços verdes deram lugar aos grandes centros urbanos, 
como consequência do crescimento populacional acelerado e sem controle. O meio natural ao 
receber tamanho contingente populacional e profundas alterações, muitas vezes incorrigíveis, 
resulta na degradação ambiental, prejudicando não apenas a biodiversidade local, como 
também a qualidade de vida e desenvolvimento da população local. Este artigo avalia as 
principais Leis ambientais brasileiras vigentes, com o propósito de relacioná-las com a área de 
estudo (Bacia Hidrográfica Mãe D'água) esta localizada na região conurbada entre os municípios 
gaúchos de Viamão e Porto Alegre, bem como a interferência humana sobre o meio onde vive.  
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|73| ESTUDO DE CASO DA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO 
PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DA ORLA MARÍTIMA DE PARIPUEIRA, 
ALAGOAS, BRASIL. 
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Este artigo teve como objetivo avaliar de forma crítica os processos de elaboração e 
implementação do Plano de Gestão Integrada da orla marítima do município de Paripueira, 
município localizado no litoral norte de Alagoas, distante 27 km de Maceió e com 6 km de linha 
de costa.  Planos de Gestão Integrada de Orlas são instrumentos de gestão urbana, patrimonial 
e ambiental, elaborados com a participação popular, que detalham e justificam as ações que o 
município pretende realizar para superar os seus desafios. Neste trabalho foram adotadas as 
seguintes linhas de abordagem: discussão de conceitos subjacentes ao ordenamento e gestão 
das zonas costeiras e definição de estratégias para implementação do PGI do município. Como 
parâmetro de avaliação dos processos e dos documentos, foi utilizado o modelo de gestão 
integrada da zona costeira, elaborado pelo Governo Federal, o Projeto Orla.  O trabalho de 
pesquisa constou de um levantamento das etapas do processo de elaboração do plano, as quais 
foram avaliadas e consolidadas para serem apresentadas neste artigo. Por fim, foram descritas 
as conclusões atingidas pelo autor, tecendo, recomendações e sugestões para o sucesso do 
Projeto Orla no município. 
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URBANOS E A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PAULISTA: 
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A localização de grande parcela dos assentamentos precários em áreas ambientalmente 
protegidas desencadeia situações de conflito socioambiental. Ao mesmo tempo, observa-se 
crescente judicialização desses conflitos, colocando-se aos órgãos de justiça a responsabilidade 
de solucionar o problema. Por essa razão torna-se importante conhecer como o Poder Judiciário 
trata a questão, como aplica normas constitucionais e infraconstitucionais nos casos em que 
estão envolvidos o direito ao meio ambiente e o direito à moradia.  
Este artigo analisa a jurisprudência das Câmaras de Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, registrada entre 2005 e 2013 na Região Metropolitana de São Paulo, objetivando 
identificar a existência de critérios objetivos que orientem a tomada de decisões. Os resultados 
preliminares da pesquisa apontam para a ausência de critérios homogêneos no tratamento das 
decisões das Câmaras e para a confusão de competência das Câmaras especializadas quando a 
matéria apresenta interface entre questões urbanísticas e ambientais.  
Embora o arcabouço legal progressivamente reconheça a interdependência entre o direito à 
moradia e o direito ao meio ambiente, verifica-se  que, no mais,  a interpretação das normas 
aplicadas pelo Judiciário aos  casos concretos reflete flagrante  ausência de racionalidade nas 
decisões. 
Palavras-Chave: Judicialização; conflitos socioambientais; direito à moradia; direito ao meio 
ambiente.  
 
 

GT.3 Legislação ambiental e urbanística: 
confrontos e a soluções institucionais
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Este trabalho traz uma reflexão sobre as condições efetivas de regularização urbanística e 
fundiária em Áreas de Preservação Permanente (APP) urbanas em assentamentos localizados 
em municípios paraenses objeto do Programa Terra Legal, segundo os preceitos da Lei nº 
11.952 de 2009, que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana na Amazônia Legal. 
As questões ligadas a aplicabilidade da legislação sobre regularização fundiária e ambiental em 
meio a restrições urbanísticas e jurídicas envolvidas no caso do município paraense de Mãe do 
Rio demonstra como tem se dado o confronto entre os requisitos legais, o comportamento dos 
atores envolvidos e as perspectivas de resultados do programa de regularização fundiária em 
APPs na Amazônia. 

|109| APPS FLUVIAIS URBANAS E SISTEMAS DE ESPAÇOS LIVRES: O 
PAPEL DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL NA CONFIGURAÇÃO DO ESPAÇO 
URBANO À BEIRA D’ÁGUA 
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O artigo tem como objetivo apresentar uma análise das APPs fluviais urbanas enquanto 
elementos dos sistemas de espaços livres (SEL) das cidades brasileiras.  
Neste momento em que a figura do parque linear se consolida como medida de tratamento das 
orlas fluviais urbanas, as APPs passam a protagonizar ações de grande escala sobre os espaços 
livres por todo o país. As múltiplas funções urbanas associadas a essas áreas, no entanto, 
permanecem em segundo plano quando comparadas às funções ambientais a elas atribuídas, 
fazendo com que tais ações, condicionadas por uma legislação pouco articulada do contexto 
urbano, continuem a reproduzir, muitas vezes, a noção de que a cidade e a natureza são 
estruturas antagônicas. 
Dessa forma, são analisadas as múltiplas formas de articulação das APPs fluviais com as 
cidades, de forma a refletir sobre as contribuições e os conflitos que a legislação oferece à 
configuração de seus espaços livres urbanos e de suas formas de apropriação. 
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O objetivo do presente trabalho é identificar os possíveis retrocessos na proteção dos 
ecossistemas marginais a corpos d’água, diante da mudança do ponto referencial de 
delimitação das APP marginais a corpos d’água, do nível mais alto para o seu leito regular, bem 
como analisar a compatibilidade desta alteração com o sistema constitucional brasileiro que 
impõe o dever de equilíbrio ecológico e de proibição de retrocesso na proteção do meio 
ambiente. A construção deste trabalho foi realizada mediante o método hipotético dedutivo, 
com abordagem qualitativa, por meio de pesquisa exploratória e descritiva, com análise 
documental e bibliográfica de artigos, revistas, livros, documentos e legislação nacional e 
estrangeira. Foi possível identificar que a Lei nº 12.651/12 não poderia determinar que as áreas 
de preservação permanente fossem demarcadas a partir do leito regular do corpo d’água, já 
que implica em redução das dimensões quando comparadas com as áreas demarcadas do leito 
mais alto, representando grave prejuízo ambiental, em especial, quando se consideram a 
proteção das áreas de várzea, desrespeitando o princípio da proibição de retrocesso ambiental 
adotado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
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 Localizada na cidade de Jacareí, à margem do Rio Paraíba do Sul, a favela Mississipi foi 
formada há cerca de 40 anos, quando as primeiras famílias iniciaram o parcelamento e a 
construção de moradias em uma reserva de área verde do loteamento vizinho. Situado ao longo 
da Av. Mississipi, próxima ao Centro da cidade, à primeira vista este núcleo habitacional não 
evidencia a situação irregular de seu processo de ocupação, devido à estrutura de alvenaria da 
maioria das casas, presença de calçamento e alinhamento em relação à via pública. No entanto, 
trata-se de uma área de moradia precária, localizada em Área de Preservação Permanente 
(APP). 
A partir de uma ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público de São Paulo para remoção 
total das moradias, utilizando os argumentos de dano e risco ambiental, o objetivo dos técnicos 
da Defensoria Pública do Estado foi ponderar os reais impactos envolvidos na remoção ou 
permanência destes moradores. O presente artigo é baseado em Parecer Técnico 
interdisciplinar produzido pelo Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo para instrução 
da defesa dos moradores da favela. O artigo procura problematizar os argumentos utilizados 
para remoção da favela: a degradação ambiental causada pela ocupação das APPs do Rio 
Paraíba do Sul; o esgoto não tratado destinado no curso d’água; e a existência de uma “área de 
risco” associada aos episódios de enchentes do rio. 
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|39| AS REGRAS DA DISPERSÃO -  ANÁLISE COMPARATIVA DAS 
LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS DE MUNICÍPIOS DO 
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O processo de urbanização dispersa e fragmentada exerce influência relevante nas dinâmicas 
urbanas e ambientais dos municípios das áreas metropolitanas brasileiras. Com relação a esse 
processo, o Poder Público tem – ou ao menos deveria ter – papel importante na mediação 
dessas dinâmicas, de modo a zelar por interesses que abranjam a coletividade. O propósito 
deste trabalho é identificar e analisar os mecanismos legais que buscam garantir interfaces 
menos conflituosas entre as áreas urbanizadas e de interesse ambiental dos municípios de 
Barueri, Cotia, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba e 
Vargem Grande Paulista, localizados no Vetor Oeste da Região Metropolitana de São Paulo. 
Busca-se, desse modo, a compreensão em escala metropolitana das formas de atuação do 
Poder Público na mediação dos conflitos entre o processo de urbanização dispersa e a 
manutenção de áreas ambientalmente frágeis. Para tanto, os mecanismos urbanísticos-
ambientais são divididos em três tipos, utilizando como referência o trabalho de Tardin (2008): 
macrozonas estaduais, macrozonas municipais e superfícies protegidas. A partir do trabalho são 
identificados problemas existentes no vetor, dentre os quais destacam -se a falta de articulação 
entre áreas ambientalmente frágeis, heterogeneidade nas diretrizes estabelecidas e a ineficácia 
de mecanismos existentes na proteção efetiva das áreas. 
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Neste artigo serão tratadas as mudanças na configuração urbana em âmbito ambiental em dois 
pequenos municípios no interior do estado do Tocantins após a instalação de uma empresa 
multinacional de biocombustível em 2010, o que ocasionou grande êxodo rural e atração de 
pessoas de outras regiões em busca de trabalho e melhores condições de vida. Tais 
transformações fizeram inchar as áreas urbanas em ambos os municípios e geraram impactos 
como especulação imobiliária, expansão urbana desordenada, invasões irregulares e carência 
de infraestrutura e serviços urbanos. Na ausência de legislação pertinente com a chegada de 
uma grande indústria, faz-se uma traçado a partir da elaboração do Plano Diretor destas 
cidades para se chegar às causas e efeitos de ocupações em áreas de proteção ambiental. As 
análises contribuem para o entendimento do impacto causado por empreendimentos de grande 
porte em pequenos municípios e o consentimento do poder público para atitudes que 
demonstram transformações locais a serviço da economia capitalista globalizada. 
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RESUMO 
Por meio de investigação dos processos históricos de implantação das Áreas de Proteção 
Especial (APEs) Rio Manso e Cercadinho, o presente estudo visa elaborar reflexões sobre as 
contradições e paradoxos legais e conceituais das APEs, bem como sobre os desafios de sua 
consolidação e as perspectivas de sua continuidade como unidades de proteção ambiental de 
Minas Gerais. Para entender a dinâmica social, política e administrativa que envolve estas áreas 
de proteção, verificou-se os processos de proteção de mananciais em Minas Gerais, 
considerando os desafios conceituais, legais, políticos e operacionais. Para at ingir tal objetivo, é 
investigado o conceito de manancial na literatura e como ele se aplica quanto a sua gestão no 
Brasil, refletindo sobre formas de proteção dos mananciais, além das dificuldades de sua 
efetivação e de sua proteção em ambiente urbano, tendo como foco a Região Metropolitana de 
Belo Horizonte. 
PALAVRAS-CHAVE: Áreas de Proteção de Especial; Recursos Hídricos; Proteção de Mananciais. 
ABSTRACT 
Through investigation of the historical processes of implementation of Special Protection Areas 
(EPAs) Rio Manso and Cercadinho, this study aims to develop reflections on the contradictions 
and paradoxes of legal and conceptual APEs, as well as the challenges of consolidation and 
prospects its continuity as environmental protection Minas Gerais. To understand the social, 
political and administrative dynamics surrounding these protected areas, there was the process 
of watershed protection in Minas Gerais, considering the conceptual, legal, political and 
operational challenges. To achieve this goal, it is investigated the concept of wealth in the 
literature and how it applies as its management in Brazil, reflecting on ways to protect water 
sources, besides the difficulties of its implementation and its protection in an urban 
environment, focusing the Metropolitan Region of Belo Horizonte. 
KEY-WORDS: Special Protection Areas; Water Resources; Watershed Protection Area.   
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RESUMO  
Este trabalho objetiva num primeiro momento comentar a legislação urbanística e ambiental 
federal e estadual, com foco no Estado de São Paulo, que propiciou novas perspectivas para o 
entendimento e enfrentamento da questão urbana atual, ao possibilitar a introdução da 
dimensão ambiental nas políticas de desenvolvimento urbano, bem como os novos 
instrumentos de gestão. Num segundo momento enfoca a aplicação destes dispositivos numa 
situação específica – o Plano Diretor da Cidade de São Paulo. 
PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente, Plano Diretor.  
ABSTRACT 
This paper aims at first comment on the federal and state urban and environmental law, 
focusing on the state of São Paulo, which provided new perspectives for understanding and 
coping with the current urban issue by permitting the introduction of environmental 
considerations in urban development policies as well as new management tools. Secondly 
focuses on the application of these devices in a specific situation - the Master Plan of the City of 
São Paulo. 
KEY-WORDS: Urban Development, Environment, Master Plan. 
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O texto procura mostrar que as zonas de chácaras, sítios de recreio ou ranchos, pela 
ambiguidade produzida pela sobreposição de normas para o rural e para o urbano que estes 
usos dispersos exigem, têm seus usos ameaçados pela possibilidade de expansão urbana mais 
densa e sobre áreas protegidas. Para isso, analisa 100 leis territoriais no Estado de São Paulo e 
mostra que permitem ocupações mais densas (com lotes menores que o módulo rural); com 
menos infraestruturas (não precisam de todas as urbanas); com diminuição da reserva legal ou 
sobre áreas de preservação permanente próximo ou sobre áreas repletas de cursos d’água, 
nascentes, lagos e represas –, por vezes promovendo desmatamento e ocupação do meio 
ambiente que presta serviços ambientais importantes que garantem os aspectos de preservação 
que, ironicamente, inicialmente atraíram estes usos. Conclui que há que se planejar o rural, 
regrando o território para viabilizar projetos do que se quer para o espaço rural, para a 
pluriatividade rural, na contra-mão de flexibilizar a normatização rural e urbana para regularizar 
ocupações nem rurais, nem urbanas, dispersas.
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A regulamentação dos instrumentos de gestão inseridos nos Planos Diretores tem evidenciado 
interesses conflitantes, inclusive no interior do Estado, nas diferentes esferas de governo e/ou 
no âmbito dos órgãos setoriais da gestão municipal. Entre estes se destacam os que refletem as 
distintas visões sobre os objetivos de proteção ambiental e controle urbanístico dos espaços de 
vulnerabilidade socioambiental, que demandam algum tipo de regramento especial. No 
município de Natal tais visões se revelam nos processos de regulamentação das Zonas de 
Proteção Ambiental (ZPA), instituídas no macrozoneamento do Plano Diretor de 1994 e 
reafirmadas no atual (2007) para dez frações territoriais que reúnem características físico-
ambientais com elevados graus de vulnerabilidade. O trabalho apresenta uma discussão sobre o 
processo de regulamentação da ZPA 7, realçando os interesses públicos e privados que 
emergiram no debate público iniciado em 2007, e que contribuíram para imprimir diversas 
alterações nos condicionantes urbanísticos e ambientais da proposta.  Esta ZPA, definida como 
“Área do Forte dos Reis Magos e entorno”, compreende uma faixa litorânea que abriga 
unidades geoambientais classificadas como APP e instalações militares e civis, agregando 
valores históricos, ambientais, paisagísticos e turísticos, sendo alvo dos interesses econômicos, 
associados a grandes projetos urbanísticos como estratégia de desenvolvimento.  
PALAVRAS-CHAVE: Plano Diretor; Zona de Proteção Ambiental 7; conflitos ambientais; 
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Este artigo objetiva discutir a aplicação da Transferência do Direito de Construir na cidade do 
Natal-RN, como forma de auxiliar na preservação de Zonas de Proteção Ambiental, 
especificamente observando os casos de TDC já realizados. Parte-se de uma análise do TDC 
como instrumento e ferramenta de planejamento de modo geral, delimitando no caso de Natal 
seus limites à preservação. Os casos descritos revelam uma baixa capacidade efetiva do TDC 
em atuar na  preservação ambiental adequada, seja pela forma irregular de aplicação, se ja pela 
ausência de critérios mais objetivos aplicados na ZPA. Essa discussão é pertinente como forma 
de avaliação pós-Estatuto das Cidades e sua relação com as Áreas de Preservação Permanente 
no meio urbano.

58



  

|14| RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE 
MACAPÁ PELA OCUPAÇÃO IRREGULAR DAS “ÁREAS DE RESSACA” 

Walber Brito da Silva (UNIFAP)  - walber.brito@gmail.com  
Bacharel em Direito e Mestrando do Curso de Pós-graduação em Direito Ambiental e Políticas 
Públicas pela Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 
Marcelo moreira dos Santos (UNIFAP)  - marcelo@unifap.br 
Professor Mestre do Curso de Bacharelado em Direito pela Universidade Federal do Amapá - 
UNIFAP, Promotor de Justiça do Ministério Público do Amapá.  
Sérgio Sampaio Figueira (UNIFAP) - ssfigueira@uol.com.br 
Professor de Direito Internacional Público e Privado do Curso de Direito da UNIFAP, Advogado 
militante no Estado do Amapá, Mestre em Direito das Relações Internacionais e Mestre em 
Direito Ambiental e Políticas Públicas. 

Esta pesquisa propôs como tema de estudo a responsabilidade civil ambiental do município de 
Macapá pela ocupação irregular das áreas de ressaca. Tendo como intuito evidenciar que a 
omissão do município de Macapá pela ocupação irregular das áreas de ressaca repercute na sua 
responsabilidade civil ambiental objetiva. Para o desenvolvimento deste estudo, inicialmente, foi 
feita uma revisão da bibliografia tendo como base a responsabilidade civil e ambiental, visando 
desenvolver o estudo em questão. A bibliografia levantada serviu de base para a posterior 
pesquisa documental-processual na Justiça Federal e Estadual no Amapá, englobando a 
questão suscitada na pesquisa. O trabalho proporcionou um maior conhecimento em relação ao 
tema desenvolvido e aponta para a omissão do município de Macapá em relação a fiscalizar, 
proteger as áreas de ressaca e evitar sua ocupação irregular. Observa-se também, o 
descumprimento por parte deste ente público dos diplomas legais federais, estaduais e 
municipais, cuja intensão principal é a de formar currais eleitorais mediante o uso das 
populações das ressacas por meio da concessão de bolsas sociais, visando obter o comando do 
executivo do município de Macapá e do Estado do Amapá, com o intuito de garantir os 
interesses pessoais do, até então, grupo político dominante. 

|33| USO DE GEOTECNOLOGIAS PARA DELIMITAÇÃO DE ÁREAS DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ANÁLISE DAS ÁREAS DE CONFLITO DE 
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE 
MÃE DO RIO – PA 
 
 
Marcio Sousa da Silva (UEPA)  - marcio.sousas@hotmail.com 
Geologo, professor do Departamento de Engenharia Ambiental - UEPA 
Silvio Santos de Lemos (UEPA)  - silvio_eng.ambiental@yahoo.com.br 
Acadêmico do 9º semestre de Engenharia Ambiental
Allana Bezerra de Moraes (UEPA) - allanabezerramoraes@hotmail.com 
Acadêmica do 3º semestre de Engenharia Ambiental
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|37| RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO 
DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL PELA IRREGULAR OCUPAÇÃO DE 
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE URBANAS 
  
Luly Rodrigues da Cunha Fischer (Universidade da Amazônia (UNAMA) e FACI)  - 
lulyfischer@yahoo.com 
Doutora em Direito pela Universidade Federal do Pará e Universidade de Paris XIII (2014) em 
regime de cotutela. É professora da Universidade da Amazônia (UNAMA) e da Faculdade Ideal  
(FACI) e advogada 
Laira Vasconcelos dos Santos (Faculdade Ideal - FACI)  - lairavasconcelos@gmail.com 
Graduanda do 9º semestre do curso de direito na Faculdade Ideal  
   
Analisa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a partir de 1988, no que concerne a 
possibilidade de responsabilização do Estado no âmbito civil, por omissão, nos casos de 
ocupação de Áreas de Preservação Permanente urbanas. Para o alcance desta finalidade 
utilizou-se o método indutivo e como procedimento metodológico a análise jurisprudencial 
através do método de caso norte americano. Primeiramente discute-se a regulamentação e 
possibilidade de ocupação e supressão das Áreas de Preservação Permanente urbanas, 
previstas na Lei 12.651/2012 e nas situações de inobservância das referidas hipóteses a 
ocorrência do dano ambiental. Em seguida são apresentadas as teorias sobre a 
responsabilidade civil do Estado por omissão e por fim é exposto o estudo jurisprudencial sobre 
a responsabilidade civil do Estado nas situações de ocupação irregular das Áreas de 
Preservação Permanente urbanas. Conclui-se que o Superior Tribunal de Justiça têm se 
posicionado no sentido de que é possível a responsabilização do Estado pela ocorrência do dano 
ambiental, diante da ocupação de Áreas de Preservação Permanente Urbanas. Nessa situação, 
apesar de estarmos diante de uma conduta omissiva do Estado, a responsabilidade será na 
modalidade objetiva, por se tratar de dano ao meio ambiente decorrente da irregular ocupação 
de Áreas de Preservação Permanente.  
PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade Civil. Estado. Omissão. Área de Preservação Permanente 
urbana. 

|64| SOBRE AS ÁGUAS DO PIRANEMA: POTENCIALIDADES E 
FRAGILIDADES NA OCUPAÇÃO DE UM TERRITÓRIO EM 
TRANSFORMAÇÃO 

Denise de Alcantara (UFRRJ)  - denisedealcantara@gmail.com 
Professor Doutor; DAU-IT/PPGDT - UFRRJ; Pós-Doutorado pelo PROARQ-FAU-UFRJ; Doutorado 
Sanduíche na San Diego State University; Arquiteta e Urbanista; mestre e doutor pelo PROARQ-
FAU-UFRJ. 

Este artigo apresenta reflexões sobre processos de transformação da paisagem decorrentes da 
implementação de grandes projetos de investimentos (GPIs) em Seropédica, município da 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O estudo busca identificar potencialidades, fragilidades 
do suporte territorial e impactos socioambientais ocasionados pelos GPIs, focalizando no 
sistema de espaços livres da região. O potencial de desenvolvimento do município, similar à 
vizinha Itaguaí, sugere cenários prospectivos com o estabelecimento de vetores de ocupação e 
danos ambientais em curso sobre áreas de preservação permanente e unidades de 
conservação. A análise transescalar – do regional ao local – e a abordagem qualitativa e 
socioambiental considera como recorte a bacia do Rio Guandu - onde se abriga o Aquífero 
Piranema –, a caracterização dos aspectos geobiofísicos e sua complexidade hídrica, e a 
definição de subunidades de paisagem. O quadro metodológico inclui análise do Plano Diretor 
Municipal, quanto à ocupação e uso do solo e à preservação ambiental, e a aplicação da 
cartografia social, por meio de oficinas locais, que promovem a interlocução e o debate entre 
atores sociais e institucionais e a academia, visando o estabelecimento de diretrizes de 
planejamento participativo para a revisão do PDM e, finalmente, um maior equilíbrio entre 
desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental. 
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INSTRUMENTO URBANÍSTICO PARA UM ZONEAMENTO AMBIENTAL 
DO SOLO URBANO 
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  Este artigo apresenta uma proposta de inserção de parâmetros urbanísticos 
para a preservação de nascentes em áreas urbanas de ocupação consolidada. Documenta o 
estudo propositivo realizado para o “Concurso Nacional Ensaios Urbanos: Desenhos para o 
Zoneamento São Paulo”, promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano/Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) em 2014. A abordagem teórico-metodológica 
desenvolvida observa a gestão ambiental urbana segundo bacias hidrográficas, propõe a 
implementação de APA urbana e de microzonas de proteção ambiental, administrando 
parâmetros como taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento e transferência do potencial 
construtivo, com a finalidade de evitar o adensamento construtivo sobre áreas de nascentes e 
seus anfiteatros, além de possibilitar uma futura renaturalização desses ambientes relevantes 
para o equilíbrio ambiental urbano das metrópoles.  
PALAVRAS-CHAVE: meio ambiente urbano, urbanismo, geomorfologia, bacia hidrográfica. 
 
 

GT.4
Experiências de intervenções em APPs 
urbanas: tecnologias, regulação urbanística, 
planos e projetos de intervenção.
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|11| A REINSERÇÃO DOS CURSOS DE ÁGUA EM ÁREAS URBANAS. 
ESTUDO DE CASO: MICROBACIA DO CORRÉGO JATAÍ-
UBERLÂNDIA/MG. 
  
Elaine Saraiva Calderari (Universidade Federal de Uberlândia)  - 
ELAINESC.UFU@GMAIL.COM 
Arquiteta e Urbanista - Mestre em Engenharia Urbana - Coordenadora de projetos UFU 
Ana Luiza F. C. Maragno (Universidade Federal de Uberlândia)  - analuiza@ufu.br 
Professora Adjunto - Pós Graduação em Engenharia Urbana (UFU) 
  
O objetivo principal deste trabalho foi promover a reinserção das águas urbanas no contexto do 
planejamento físico-territorial nas cidades, por meio do estudo da microbacia do córrego Jataí, 
na cidade de Uberlândia-MG, com a busca do reequilíbrio das águas com o meio urbano, 
promovendo a conectividade e o fortalecimento das relações físicas e ambientais entre 
homem/natureza. O estudo analisou os impactos ambientais gerados na microbacia com o 
processo de urbanização e as obras de infraestrutura realizadas no córrego e no entorno. 
Foram propostas as simulações de 4 (quatro) cenários e levantados os parâmetros hidrológicos 
na condição natural (anterior ao processo de urbanização), urbanização atual, urbanização 
completa e urbanização ideal. Para elaboração do cenário ideal, foram propostas diretrizes para 
intervenções urbanas preventivas e diretas, por meio da inserção de um desenho urbano 
ecológico e sustentável, com a inserção de parques e áreas verdes e a utilização de 
infraestruturas verdes, baseadas nos princípios de planejamento ambiental e estruturadas em 
um Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) da microbacia do córrego Jataí. Os resultados 
foram comparados e avaliados de forma integrada com a utilização de técnicas de 
geoprocessamento, e as diretrizes adotadas apresentaram um resultado positivo nas simulações 
hidrológicas, com o aumento significativo das taxas de permeabilidade, aumento no tempo de 
concentração e a diminuição dos picos de vazões, apresentando respectivamente nos cenários 
A, B, C e D, os seguintes valores: 2,81 m³/s, 19,70 m³/s, 51,24 m³/s e 15,15 m³/s. Assim 
entende-se que por meio do controle da taxa de permeabilidade considerando apenas as áreas 
destinadas ao uso público, são suficientes para promoverem efeitos significativos no controle do 
escoamento superficial direto e inundações, permitindo a minimização dos impactos ambientais. 
 
 
|13| AÇÕES PÚBLICAS EM SÃO PAULO VOLTADAS PARA 
RECUPERAÇÃO DOS CORPOS D’ÁGUA: PERCEPÇÃO E APROPRIAÇÃO 

  
Fany Galender (PMSP/FAUUSP)  - fgalender@uol.com.br 
Arquiteta e urbanista, pesquisadora PMSP/FAUUSP 
Ana Cecília. de Arruda Campos (PUC-Campinas/FAUUSP)  - 
anacecilia@arrudacampos.com 
Arquiteta e urbanista, Prof. Dr. PUC -Campinas, pesquisadora FAUUSP 
  

 
Desde as últimas décadas do século XX, o governo do município de São Paulo direciona sua 
atuação para o tratamento das áreas lindeiras aos corpos d’água com o intuito de promover a 
apropriação destas áreas, através da criação de parques de preservação e reconstituição da 
mata nativa e equipados para o desenvolvimento de atividades ligadas ao lazer urbano e 
práticas esportivas dos seus 11 milhões de habitantes. Esta mudança de postura com relação à 
histórica política de canalização de rios e córregos se dá graças à necessidade de atendimento a 
uma legislação ambiental mais rigorosa, de provimento de áreas de recreação e lazer 
diversificada e, sobretudo, de combate às enchentes danosas e cada vez mais frequentes, 
devido à ocupação intensiva das várzeas e à elevada e indiscriminada impermeabilização do 
solo urbano. Adota-se então uma política de implantação de parques lineares ao longo de rios, 
córregos e represas, seja nos programas habitacionais onde a urbanização e a remoção de 
população em áreas de risco geotécnico são prioritárias, seja para o provimento de áreas 
destinadas ao lazer e recreação da população, contribuindo para a recuperação e preservação 
dos corpos d’água no meio urbano.  
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|47| ÁGUAS DA CIDADE DO RECIFE: UMA PROPOSTA DE DESENHO 
URBANO-PAISAGÍSTICO PARA AS APP’S RIBEIRINHAS 
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Arquiteto Urbanista, UFPE, 2012, com componentes extracurriculares e TCC voltado para 
questões urbano-ambientais dos rios urbanos, integra a equipe técnica para a elaboração do 
Plano Diretor de Drenagem do Recife. 
 
 

 
  
A partir de uma proposta preliminar de intervenções urbano-paisagísticas em Áreas de Proteção 
Permanente, margens dos rios da Cidade do Recife, este artigo discute a conservação e 
inserção dessas áreas ao tecido urbano consolidado. As APP’S são destacadas, como elementos 
de uma rede sistêmica maior, com múltiplas interfaces, capazes de integrar-se à malha urbana 
local compondo uma totalidade formada pelas estruturas naturais e urbanas, infraestruturas 
viárias e espaços livres públicos. Nesse sentido, desenvolveu-se uma estratégia de desenho 
urbano-paisagístico que considera os bens patrimoniais naturais e culturais da cidade 
resgatando-se seus valores e paisagens definidores de seu caráter. Os assentamentos urbanos 
mantêm com a malha hídrica urbana uma imbricada relação, embora esta ligação tenha sido 
negada pela urbanização predominante nesse último século. O Recife é um exemplo dessa 
relação cuja histórica intimidade entre cidade e águas é emblemática, apesar de hoje 
apresentar graves quadros de alagamentos e degradação ambiental. Assim, o presente 
trabalho, resultado de proposta complementar ao novo Plano Diretor de Drenagem para o 
Recife, é desenvolvido segundo uma leitura urbano-paisagístico, tendo como recorte analítico 
unidades de paisagem, definidas pelos valores naturais e culturais urbanos identificados nos 
sítios e lugares ribeirinhos, na ótica da sustentabilidade e conservação urbano-ambiental 
integrada. 
Palavras-chave: águas urbanas, áreas de proteção permanente, sistema de drenagem, sistema 
de espaços livres, conservação, desenho urbano-paisagístico. 
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doutorando do PPGSA/UFPA 
 
 
Este trabalho demonstra a recorrência marcante do arranjo habitacional tipológico empreendido 
por moradores das bacias 3 e 4 da Estrada Nova. Este se caracteriza por seu uso misto, se 
expressando também como uma alternativa de moradia perfilada por relações de parentesco 
caracterizadas pela constituição de famílias extensas. A pesquisa foi realizada no ano de 2012 
utilizando o método de cluster para traçar o perfil socioeconômico da área, sendo os dados 
coletados em campo tratados pelo software “SPSS”. Na área da pesquisa foi possível encontrar 
imóveis onde seus moradores desmembram suas habitações multiplicando-as para que 
parentes, ao constituírem novos núcleos familiares, passem a habitá-la. Foi possível observar, e 
corroborando com o modo de vida local, o uso do imóvel na condição de habitação agregada ou 
articulada ao uso comercial, o que evidencia uma forma de vida peculiar para os bairros 
entrecortados pelas sub-bacias 3 e 4. A Bacia da Estrada Nova recebe obras de intervenções 
urbanísticas pelo Poder Público Municipal e vem sendo objeto de alteração nesse cenário de 
tipos habitacionais específicos. Projetos marcados por processos de gentrificação, como os que 
ocorrem na orla de Belém, desconsideram esses fatores tão caros à população local.  
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Este trabalho apresenta a experiência do projeto “Parque Capibaribe”, um projeto 
transdisciplinar que busca soluções inovadoras e sustentáveis no tratamento das margens do 
rio Capibaribe, na cidade do Recife-PE. Por meio deste, se pretende expor o processo de 
desenvolvimento do projeto, desde o contexto do qual ele emerge à problemática que o 
acompanha. A metodologia adotada estruturou uma rede de conhecimento capaz de responder 
à complexidade urbana ambiental desenvolvendo três importantes processos: analítico, de 
convergência e conceitual. O primeiro processo reuniu diversas áreas do conhecimento, com 
visão integrada dos vários saberes, contemplando os âmbitos ambiental, urbanístico e 
socioeconômico, com vista a compreender os múltiplos fatores que interferem na relação entre 
cidade e rio. Depois, procurou-se convergir esses conhecimentos com os saberes da população 
local e de especialistas estrangeiros, visando identificar os aspectos essenciais e suas relações 
estruturais, de forma a ressaltar os valores e significados que a população tem com o espaço e 
a natureza. Por fim, se avaliou o grau de fragilidade ambiental e de visibilidade do rio 
Capibaribe, propondo diretrizes que visam resgatar e proteger os espaços da margem do rio, no 
sentido de promover a interação entre a população com os sistemas naturais no meio urbano. 
  
PALAVRAS-CHAVE: Rio Capibaribe, Projeto Parque Capibaribe, projeto transdisciplinar, rio  
urbano, Perfis Naturais, corredor ecológico, fragilidades ambientais.  
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Grande parcela da população brasileira é afetada por situações de riscos ambientais 
decorrentes das ocupações irregulares localizadas em áreas de encostas e margens de córrego, 
sujeitas a escorregamentos e inundações. A remoção da população, em muitos casos, é a única 
alternativa técnica viável e tem sido foco de ações públicas. 
Este artigo apresenta o caso da Favela Monte Taó, localizada no extremo leste da capital 
paulista, ao longo do Córrego Itaim Paulista. Essa favelas teve grande parcela de seus 
moradores removidos para eliminar situação de risco ambiental e implantação de um parque 
linear. Buscou-se analisar como a questão da eliminação de risco foi tratada, a estratégia de 
recuperação ambiental da área e se as alternativas de habitação oferecidas às famílias 
removidas foram adequadas. 
A pesquisa mostrou que a intervenção na margem do Córrego Itaim Paulista não obteve êxito, 
pois muitas famílias seguiram morando na Área de Preservação Permanente (APP) do córrego, 
e, portanto, expostas às situações de risco, outras se transferiram para favelas e loteamentos 
irregulares na região e, além disso, o local voltou a ser ocupado por outras famílias, uma vez 
que a implantação do parque linear foi parcial. 
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anajulianb@usp.br 
Arquiteta e Urbanista pela UFPA, mestranda da FAU USP 
Juliano Pamplona Ximenes Ponte (Universidade Federal do Pará)  - jximenes@ufpa.br 
Professor UFPA, pós-doutorando do IPPUR-UFRJ 
  
A relação de proximidade e tensão entre Cidade e Água na Amazônia gerou um processo de 
ocupação precária de várzeas e planícies de inundação de rios, com impacto nos regimes 
hidrológicos, acarretando recorrentes fenômenos de inundação. Como em todo o país, na 
Região Metropolitana de Belém (RMB) o déficit habitacional e a falta de políticas urbanas 
socialmente justas direcionam a ocupação da população pobre para áreas de sensibilidade 
ambiental, produzindo um quadro de precariedade urbana, habitacional e sanitária. Diante 
disso, pretende-se aprofundar o debate sobre a necessidade, o nível e a localização da adoção 
de soluções de drenagem urbana do tipo não-estrutural nestas cidades. Para tal, serão 
apresentados aspectos desta precariedade, considerando os altos índices de aglomerados 
subnormais e de fragilidade sanitária da RMB. Em seguida, será exposto o modelo atual de 
enfrentamento do problema, através das obras no setor relativas ao Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC). E, como objetivo maior, serão apresentados metodologia e resultados 
preliminares de um estudo de características das bacias da RMB em sua porção mais 
densamente urbanizada. A partir de dados GIS, imagens de satélites e dados estatísticos, 
pretende-se aqui contribuir com subsídio técnico e urbanístico para um Plano de Drenagem 
Metropolitano consoante com as necessidades locais e com uma abordagem compreensiva do 
meio ambiente urbano. 
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|92| ELABORAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO RÁPIDA DE 
CURSOS D’ÁGUA E APLICAÇÃO EM SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS DO 
RIBEIRÃO PAMPULHA, BACIA DO RIO DAS VELHAS, MINAS GERAIS – 
BRASIL. 
 
 
RODRIGO SILVA LEMOS (UFMG)  - rslemosbh@gmail.com 
Geógrafo, especialista em direito ambiental, mestre em análise ambiental, doutorando em 
análise ambiental 
Vilma Lúcia Macagnam Carvalho (UFMG)  - vilmageografia97@gmail.com 
Doutora em geografia, docente do programa de pós-graduação em Geografia 
Antônio Pereira Magalhães Junior (UFMG) - magalhaesufmg@yahoo.com.br 
Doutor em Geografia, docente do programa de pós-graduação em Geografia 
Marcus Vinicius Polignano (UFMG) - mupoli@medicina.ufmg.br 
Médico, docente da faculdade de Medicina da UFMG, coordenador do Projeto Manuelzão 
Frederico Lopes (UFMG) - fwalopes@gmail.com 
Geógrafo, doutor em geografia, docente do instituto de Geociências 
 
 
O artigo apresenta um protocolo de avaliação rápida para ser aplicado em cursos d’água em 
áreas urbanas. O protocolo tem como finalidade a comparação de qualidade da água e do 
contexto paisagístico do curso d’água em diferentes locais de uma mesma bacia hidrográfica, 
permitindo a percepção preliminar dos problemas e possíveis focos de pressão ambiental. Para 
a construção da metodologia, foram discutidas as variáveis e métodos utilizados para a 
definição de pesos e de procedimentos para a aplicação. Considera-se que a metodologia 
desenvolvida auxilia na definição preliminar das pressões ambientais, podendo ser aplicada por 
pessoas com variados níveis de instrução e permitindo a comparação dos dados levantados em 
campo.

|61| ESTUDO MORFOLÓGICO DE ASSENTAMENTOS EM ÁREAS DE 
VÁRZEA EM BELÉM – PA: BACIA DO UNA 
 
 
REBECA SILVA NUNEZ LOPES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA)  - 
nunez_rebeca@yahoo.com.br 
ALUNA DE MESTRADO DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ARQUITETURA E URBANISMO 
JOSE JULIO FERREIRA LIMA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA)  - jjlima@ufpa.br 
PROFESSOR DOUTRO DO PPGAU/UFPA 
 
 
A pesquisa na qual este artigo se resume tem como proposta realizar um estudo sobre a 
territorialidade da cidade amazônica a partir de estratégias de assentamento em planícies de 
inundação em áreas urbanas, historicamente registradas como baixadas na cidade de Belém, 
Pará. Para tanto, aborda-se aqui a relação entre edificações, quadras, lotes e ruas e a conexão 
entre a terra ocupada e os cursos d’água, fornecendo assim elementos para a compreensão de 
uma forma de territorialização urbana, diferente dos esquemas ocidentais tradicionais de 
malhas ortogonais. Demostra-se com o estudo da morfologia de porções da Bacia do Una em 
Belém, esquemas geométricos orientados pela situação topográfica do sítio, que diferem da 
morfologia urbana dita racional ou regular. 
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|89| IMPLICAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS DO USO DO SOLO URBANO 
NAS ADJACÊNCIAS DAS APPS DO RIO FARIA-TIMBÓ NAS 
COMUNIDADES DE MANGUINHOS, RIO DE JANEIRO-RJ. 

Otavio Cabrera De Léo (PROURB/FAU-UFRJ-)  - otavio_leo@hotmail.com 
Geógrafo pós-graduando do curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo 
(PROURB) da FAU-UFRJ e gestor público do Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro 
(INEA) atuante na elaboração de Políticas Municipais de Saneamento. 
Rosália Maria de Oliveira (DSSA/ENSP - FIOCRUZ)  - rosalia@ensp.fiocruz.br 
Doutora em Engenharia Química - Tecnóloga do Departamento de Saúde Ambiental e 
Saneamento na Escola Nacional de Saúde Pública da FIOCRUZ 
Paulo Roberto de Abreu Bruno (DSSA/ENSP - FIOCRUZ) - prabruno@ensp.fiocruz.br 
Doutora em História - Tecnólogo do Departamento de Saúde Ambiental e Saneamento na 
Escola Nacional de Saúde Pública da FIOCRUZ 
Maria Helena do Carmo (PROURB-UFRJ) - helenacsc@uol.com.br 
GeografIa UFRJ, Doutoranda FAU-UFRJ/PROURB 

O presente trabalho de pesquisa apresenta a inédita espacialização dos resultados dos teores 
de metais pesados analisados em “72” amostras de solo das áreas de preservação permanente 
(APPs) e respectivas adjacências no baixo curso dos Rios Faria-Timbó e Canal do Cunha, 
especificamente inseridos no território do complexo de comunidades de Manguinhos no 
município do Rio de Janeiro. Também pudemos produzir uma análise espacial correlacionando 
dados populacionais do censo IBGE de 2010 à fatores como habitação em áreas de inundação 
com precárias condições de saneamento, as características geomorfológicas e de tipologia do 
solo para indicarmos possíveis níveis de vulnerabilidade socioambiental associada as 
concentrações dos metais pesados na área de estudo, possivelmente oriundos da refinaria 
petrolífera de Manguinhos. Desta forma pudemos abrir o debate sobre o impacto de atividades 
extremamente nocivas, tanto ao ambiente urbano nas áreas de preservação permanente, 
quanto à própria qualidade de vida da população situada na localidade pesquisada, trazendo 
em discussão teórico-prática, inclusive se os critérios estabelecidos no Código Florestal Federal 
são aplicáveis de forma coerente ao ambiente urbano, ou se novos parâmetros devam ser 
incorporados na legislação urbanística e na própria legislação ambiental, ainda que a 
perspectiva do presente artigo não seja propriamente abordar exclusivamente este eixo 
temático.    

|128| INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS PARA SUSTENTABILIDADE DE 
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL: O CASO DE BELO 
HORIZONTE/MG  
 
Maria Fernandes Caldas (UFMG)  - caldas.maria@gmail.com 
Arquiteta, Diretora de Infraestrutura Social e Urbana do PAC/Ministerio do Planejamento, 
doutoranda em arquitetura e urbanismo na UFMG 

 

 

O  artigo objetiva refletir sobre a possibilidade de utilização de instrumentos de política urbana 
previstos no Estatuto da Cidade, no âmbito do Plano Diretor, para assegurar sustentabilidade 
em projetos de preservação de áreas de interesse ambiental. 
     Inicialmente será apresentada uma breve contextualização sobre o tema do  Estatuto da 
Cidade e do Plano Diretor como instrumento de planejamento urbano politizado, além de breve 
conceituação sobre o instrumento denominado Operação Urbana Consorciada.  
     Posteriormente, será registrada a experiência proposta por meio do Plano Diretor do 
Município de Belo Horizonte, Minas Gerais, que instituiu a Área de Diretrizes Especiais do 
Isidoro, e a Operação Urbana Consorciada na Região do Isidoro. Trata-se do planejamento 
urbano para a ocupação sustentável de região com cerca de 10 Km2, de grande interesse 
ambiental, ainda não parcelada, por meio de Operação Urbana Consorciada. Destaca-se a 
utilização de outros instrumentos de política urbana associadas à Operação Urbana, como a 
Transferência do Direito de Construir, o zoneamento para fins de interesse ambiental e para 
fins de interesse social. 
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|54| MUDANÇAS ESPAÇO-TEMPORAIS NA FAIXA MARGINAL DE 
PROTEÇÃO DA LAGOA DA TIJUCA E O PROCESSO DE ASSOREAMENTO 
DO CORPO LAGUNAR 

Sonia Daniela Mena Jara (UFRJ)  - soniamena@gmail.com 
Bacharel em Ecologia e Paisagem (Universidad Central de Chile, 2004). Posgraduação em 
Poluição das águas (Universidade do Chile, 2008). Mestranda em Geografia no Lab. GEOHECO/ 
URFJ 
Ana Luiza Coelho Netto (UFRJ)  - ananetto@acd.ufrj.br 
Bacharel (UFRJ, 1973), MSc (UFRJ, 1979), Dra. em Geografia (Univ. Católica Leuven- Belgica, 
1985). Pós-Dra em Geomorfologia (UCA-Berkeley, 1987-1988). Prof. Titul. Dep. Geog/UFRJ. 
Fundou e coordena o Lab. GeoHidroEcologia - GEOHECO UFRJ 
Bruno Henriques Coutinho (UFRJ) - brunohenriquescoutinho@gmail.com 
Bacharel em Ciências Biológicas (UFRJ, 1996), MSc  (UFRJ, 2000), Dr. em Geografia (UFRJ, 
2011), Pós-Doutorado Laboratório de Geohidroecologia, UFRJ (em andamento) 
(UFRJ) 

A lagoa da Tijuca, localizada numa ampla planície fluvio-marinha no município do Rio de 
Janeiro, está cercada por imponentes maciços costeiros, cujas descargas fluviais deságuam no 
sistema lagunar. A descarga de sedimentos e de esgoto influencia fortemente o estado 
ambiental deste sistema hídrico – especialmente durante eventos extremos de precipitações-. O 
corpo lagunar, cujas águas estã o consideradas em categoria hipertrófica, sofre um elevado 
processo de assoreamento e aterros que nos últimos 50 anos reduziu um 21% da sua 
superfície. Adicionalmente, uma alta pressão pela urbanização das áreas de entorno da lagoa e 
nas bacias contribuintes, provocou a perda de valiosos ecossistemas de manguezais, brejos e 
restingas. No entanto, a Faixa Marginal de Proteção da lagoa da Tijuca ao longo desses 50 anos 
experimentou uma escassa redução da sua cobertura vegetal (8%). Nesse contexto, apesar da 
relativa conservação das áreas marginais nas últimas décadas, a lagoa apresenta um estado de 
degradação avançando, e o estabelecimento da Faixa Marginal de Proteção surge como um 
instrumento legal insuficiente na proteção dos corpos hídricos, sujeita aos constantes efeitos do 
assoreamento e fortemente pressionada pelo entorno urbano.  

|67| O ORDENAMENTO DAS APPS URBANAS NA REGIÃO DA BAIXADA 
FLUMINENSE, RIO DE JANEIRO: PROPOSTAS E LIMITES DO PROJETO 
IGUAÇU 

Thiago Giliberti Bersot Gonçalves (PROURB/FAU/UFRJ)  - gilibertigeo_ufrj@hotmail.com 
Geógrafo, Msc. em Urbanismo 
Paula Sousa de Oliveira Barbosa (PROURB/FAU/UFRJ, Colégio Pedro II)  - 
paula_sobarbosa@hotmail.com 
Geógrafa, Msc. em Urbanismo 
Ana Lucia Nogueira de Paiva Britto (PROURB/FAU/UFRJ) - anabrittoster@gmail.com 
Professora Doutora 

O trabalho tem por objetivo analisar o Projeto Iguaçu, que envolve uma série de intervenções 
na Bacia dos Rios Iguaçu-Botas e Sarapuí, com vistas à recuperação e proteção das APPs. O 
Projeto Iguaçu está entre os 35 vencedores do 8° Prêmio Caixa Melhores Práticas em Gestão 
Local. O projeto teve como objetivo a realização de obras para controle de cheias dos rios, 
desassoreamento e urbanização de suas margens, reassentamento de famílias, mobilização da 
população e criação de áreas ambientais estratégicas. Nesse sentido, procura-se identificar 
avanços e impasses desse projeto no sentido de uma requalificação sustentável das áreas de 
APP, considerando que esta deve considerar princípios de drenagem sustentável no conjunto da 
bacia e que não pode ser contraditória ao direito da população à moradia com qualidade. Para 
tanto, a pesquisa baseou-se no monitoramento do projeto Iguaçu desenvolvido no âmbito da 
pesquisa, que levantou documentos do projeto, relatórios realizados por ONGs, realizou visitas 
de campo e acompanhou reuniões do fórum de acompanhamento do projeto. 
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|22| PARQUE DO ARROIO TAQUARA: NOVOS INSTRUMENTOS DE 
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 
 
 
Andrea Oberrather (Prefeitura Municipal de Porto Alegre)  - 
andrea@smurb.prefpoa.com.br 
Arquiteto e Urbanista da Secretaria Municipal de Urbanismo Porto Alegre 
Jorge Freitas Borges (Prefeitura Municipal de Porto Alegre)  - 
jorgefreitas@smurb.prefpoa.com.br 
Arquiteto e Urbanista da Secretaria Municipal de Urbanismo Porto Alegre 
 
 
Este trabalho descreve a proposta de criação do Parque Arroio Taquara dentro do contexto de 
um grande projeto urbano que visa desenvolvimento sustentável da região. Cercado de 
ocupações irregulares que resultaram em intensa degradação ambiental, o arroio foi o elemento 
referencial para uma proposta de recuperação ambiental através da manutenção das Áreas de 
Preservação Permanentes e estruturação urbana, promovendo a efetivação de áreas de lazer. 
Este parque deverá ser viabilizado através da Operação Urbana Consorciada Lomba do Pinheiro, 
que utilizou o conceito de um sistema de áreas de preservação integradas às zona urbanas, 
definindo parâmetros para parques de preservação em meio urbano, entre os quais, o do Arroio 
Taquara. O nível de informações levantadas e sua avaliação diagnóstica possibilitaram a 
definição de propostas, estratégias e caminhos de implementação do parque como meio de 
garantir sua recuperação e preservação. 

|3| PROJETO AMBIENTAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
SUSTENTÁVEL - CASO SETOR 02 - GRANDE MATO SAMPAIO 
 
 
Silvia Carpenedo (Departamento Municipal de Habitação)  - 
silvia.carpenedo@gmail.com 
Arquiteta do Departamento Municipal de Habitação - PMPA em exercício na Coordenação de 
regularização fundiária. Mestre em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Lánus e 
Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales - Argentina. 
 
 

 
O presente trabalho relata um projeto de regularização fundiária sustentável, em 
desenvolvimento no Departamento Municipal de Habitação da Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre. A forma descritiva do trabalho, na representação de um produto essencialmente gráfico, 
contribui para uma maior reflexão a cerca do alcance das premissas propostas. O trabalho se 
estrutura em tópicos, descrevendo-se cada etapa, segundo a metodologia projetual, 
intercalando-se quadros analíticos e figuras. Também, ilustrações do estudo de viabilidade, 
plantas do Setor 02 e da proposta de intervenção em área de preservação permanente (APP), 
que se encontra ocupada por edificações. No trabalho é considerada a necessária qualificação 
da metodologia de projeto, do repertório conceitual da equipe técnica, bem como a importância 
da interdisciplinaridade na construção da sustentabilidade. Admitindo-se a relevância das áreas 
vegetadas, como elemento formador da paisagem, que desempenham papel importante na 
redução da poluição e no controle das cheias, ainda, a interdependência entre os bens 
ambientais de uma bacia hidrográfica e do território em geral. Propõem-se uma abordagem 
sistêmica da relação entre ocupação irregular e bens ambientais, utilizando-se o diagnóstico 
perceptivo e o marco regulatório legal, para um projeto de regularização fundiária sustentável 
com intervenção em APP.  
Palavras chave: sustentabilidade, regularização fundiária sustentável, área de preservação 
permanente (APP) e intervenção em APP.
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|66| REPENSANDO OS ESPAÇOS DA CIDADE: DIRETRIZES 
URBANÍSTICAS PARA ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 
URBANAS CONSOLIDADAS 
 
 
Arlete Maria Francisco (Unesp)  - arletefrancisco@fct.unesp.br 
Arquiteta, professora do Departamento de Planejamento, Urbanismo e Ambiente da FCT-Unesp 
Andressa Mastroldi Ferrarezi (Unesp)  - andressafz@hotmail.com 
Discente do Curso de Arquitetura da FCT-Unesp 
Aline Passos Scatalon (Unesp) - alinescatalon@gmail.com 
Discente do Curso de Arquitetura da FCT-Unesp 
Vanessa Tiemi Narimatsu (Unesp) - vane_tiemi@hotmail.com 
Discente do Curso de Arquitetura da FCT-Unesp 
 
 
No processo de urbanização das cidades brasileiras, os cursos d´água foram considerados, via 
de regra, como barreiras físicas e lugares insalubres. Neste sentido, foram retificados, 
canalizados e tamponados, tendo suas várzeas ocupadas por edificações e avenidas. Esta é a 
realidade de Presidente Prudente, cujo processo de expansão urbana desconsiderou os 
córregos enquanto elementos naturais e paisagísticos. Este trabalho tem o objetivo de discutir o 
planejamento de áreas urbanas de fundo de vale ocupadas no período anterior à vigência do 
Código Florestal, de 1965, quando as nascentes e os corpos d´água passaram a ser legalmente 
protegidos, tendo, como estudo de caso, a bacia do Córrego do Veado. Primeiramente, é 
discutida a importância das Áreas de Preservação Permanente e os efeitos de sua ocupação 
para o meio ambiente e para a qualidade de vida dos cidadãos; posteriormente, apresenta um 
estudo morfológico da bacia hidrográfica em questão e, por fim, discute diretrizes urbanísticas 
para o planejamento destas áreas consolidadas no sentido de compensar algumas de suas 
funções ambientais comprometidas pela canalização dos corpos d´água e pela ocupação das 
suas faixas marginais.

|68| RIO DAS PESSOAS: REVITALIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO E 
HABITAÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE DE RIO DAS PEDRAS NO RIO 
DE JANEIRO 
 
 
Isabella de Andrade Adauto Costa (PROURB-FAU-UFRJ)  - isabellacosta.arq@gmail.com 
Arquiteta, formanda pela FAU-UFRJ, pesquisadora IC do PROURB no Laboratório de Estudos de 
Águas Urbanas, LEAU 
Ana Lucia Britto (PROURB-FAU_UFRJ)  - anabrittoster@gmail.com 
Professora Doutora do PROURB, coordenadora do  Laboratório de Estudos de Águas Urbanas, 
LEAU 
 
 
Os rios compõem a paisagem das cidades. No entanto, estão desaparecendo, o que é cada vez 
mais nítido tanto na paisagem visível como na memória dos habitantes das cidades. A maioria 
dos rios urbanos são identificados como valões e receptáculos de esgotos não tratados. No 
município do Rio de Janeiro existem aproximadamente 250 rios. A maioria está canalizada e 
coberta, invisível na paisagem. A poluição desses rios, os riscos frequentes de enchentes 
tornaram grande parte das várzeas espaço desvalorizado, desprezado pelos processos formais 
de urbanização, e portanto sujeita a ocupações irregulares. O trabalho parte de uma 
abordagem interdisciplinar e busca melhorar a qualidade socioambiental da região através da 
proposta projetual do parque linear urbano, além de propor uma discussão conceitual e técnico-
metodológica sobre intervenções no tecido informal. A reconstrução da identidade do rio junto 
aos moradores é fundamental. É uma oportunidade de se pensar projetos para a faixa marginal 
dos rios que consideram as enchentes como parte integrante e processo natural do rio, ao 
mesmo tempo que considera o processo de ocupação existente e o direito à moradia. 
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|116| TRANSFORMANDO ÁREA AMBIENTAL EM URBANIZAÇÃO 
CONSOLIDADA: O CASO DA BACIA DE CAPTAÇÃO DO LAJEADO SÃO 
JOSÉ EM CHAPECÓ/SC 
 
 
Ana Laura Vianna Villela e Juliana Rammé (Universidade Comunitária da Região de 
Ch)  - julianaramme@gmail.com 
Mestres docentes do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Comunitária da Região 
de Chapecó. 
 
 
Chapecó, como muitas cidades brasileiras, tem pautado na horizontalidade edilícia a sua 
expansão urbana, transformando o que antes era área rural, de abastecimento e/ou de 
produção em locais de intensa ocupação e consumo de infraestrutura, dos recursos naturais, 
entre outros. A partir disso este artigo traz algumas reflexões sobre o plano de uso e ocupação 
do solo da Microbacia do Lajeado São José – Chapecó/SC, responsável pelo abastecimento 
público, e viável economicamente, da maior parte da população de Chapecó, localizada no setor 
norte do município. Basicamente o que se pode observar é que ao longo da margem direita do 
Lajeado são predominantes e intensas as atividades agropecuárias, ao longo da margem 
esquerda desenvolveu-se uma expansão urbana-industrial em expansão e consolidação, 
principalmente por causa da via de acesso a BR 282, ao norte, sendo uma importante via de 
conexão do oeste com o litoral e a capital Florianópolis e ao sul tem-se a urbanização 
consolidada.  

|119| URBANIZAÇÃO E DRENAGEM URBANA:  CONCEPÇÕES 
DIVERGENTES NA BACIA DA ESTRADA NOVA, BELÉM-PA 
 
 
Juliano Pamplona Ximenes Ponte (UFPA)  - jximenes@ufpa.br 
Professor da UFPA – Doutor em Planejamento Urbano e Regional pelo IPPUR-UFRJ 
Monique Bentes Machado Sardo Leão (UNAMA)  - monique.leão@unama.br 
Professora da UNAMA, Mestre em arquitetura e urbanismo pelo PPGAU-UFPA. 
Nayara Sales Barros (UFPA) - nayarasalesbarros@gmail.com 
Graduada em arquitetura e urbanismo pela UFPA 
Raissa Sawada Cutrim (UFPA) - rasawada@gmail.com 
Graduanda em arquitetura e urbanismo pela UFPA 
 
 
Belém do Pará, entrecortada por diversos cursos d’águas e igapós, é integrante do estuário 
guajarino. Estas características são importantes na estruturação de seu espaço e acabaram, por 
outro lado, representando obstáculos para a expansão da cidade, havendo dificuldades 
históricas no tratamento de áreas alagadas e cursos d’água em geral. Intervenções de 
drenagem urbana foram necessárias na cidade, visando melhorias no saneamento e integração 
espacial, e determinados usos técnicos da água passaram a ter proeminência na cidade com 
soluções que priorizaram a transformação dos cursos d’ água naturais em uma rede técnica, 
parte de um sistema de escoamento de macrodrenagem. A deficiência em tratamento de 
esgotos fez com que esses canais passassem a ser reconhecidos pelos moradores não mais 
como elemento natural, mas como “esgoto a céu aberto”, sendo em geral ligados aos 
assentamentos da pobreza urbana local. Torna-se relevante, neste sentido, o exame do projeto 
de macrodrenagem e reurbanização da Bacia da Estrada Nova, área densa, pobre e populosa 
da Região Metropolitana de Belém. Discutem-se parâmetros de drenagem urbana e projeto 
urbanístico empregados pelo projeto, que inicialmente se propunha uma aplicação de 
“drenagem sustentável”; para isto, é realizada uma análise das decisões técnicas e do que 
seriam premissas ambientalmente compreensivas em um caso de assentamento precário, como 
o encontrado na Bacia da Estrada Nova. 
PALAVRAS-CHAVE: Drenagem urbana; Bacia da Estrada Nova; Belém.
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O presente trabalho faz uma análise dos moradores da Área de Proteção Ambiental urbana, do 
rio Cereja na cidade de Bragança-Pará, no intuito de identificar o perfil socioambiental dos 
mesmos.  Para tanto a análise foi fundamentada em três etapas: levantamento bibliográfico, 
trabalho de campo e sistematização dos resultados. No decorrer da pesquisa realizou-se: o 
mapeamento da área de proteção ambiental do rio Cereja e a aplicação dos questionários 
socioeconômicos. Para identificar o perfil dos moradores que residem às margens do rio foi 
selecionada como recorte territorial á APP urbana do mesmo, acrescida de 20m, totalizando 
50m de ambas as margens do rio. A partir da metodologia aplicada foi possível verificar que 
residem aproximadamente 1.470 habitantes ao longo da APP urbana do rio Cereja deste a sua 
nascente até a foz. Neste percurso foi possível identificar as condições sociais, ambientais e 
econômicas dos moradores levando em consideração: escolaridade, renda, utilização dos 
recursos naturais. Permitindo a criação de um perfil socioambiental dos moradores da APP 
urbana e possibilitando as políticas publicas a criação de programas específicos que tentam 
esses moradores.

|9| ÁREAS DE PROTEÇÃO PERMANENTE OU ÁREAS DE OCUPAÇÃO 
PERMANENTE: SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS QUINTINO E TRÊS DE 
MAIO, BELÉM (PA) 
 
 
Antônio Carlos Ribeiro Araújo Júnior (Universidade Federal de Roraima)  - 
aj_geo@hotmail.com 
Professor da Universidade Federal de Roraima 
 
 
Áreas de Proteção Permanente (APPs) só passam a existir e ser “respeitadas” de fato a partir da 
instauração de normas políticas e jurídicas que as classificam como tal e para tanto limitam ou 
impedem o uso e a ocupação para atividades humanas dependendo do terreno. Nas áreas 
urbanas, no entanto, por conta (principalmente) de ocupações “desordenadas” as áreas de APP 
acabam por ser ocupadas. Na Amazônia os cursos d’água constituem a maior parte destas 
áreas, sofrendo com inundações e o poder público tem a incumbência de elaborar políticas 
públicas para resolver ou mitigar estes problemas às populações atingidas por este fenômeno 
natural. Logo, adotar como estudo de caso duas sub-bacias hidrográficas em áreas densamente 
ocupadas visa entender como políticas públicas são pensadas e implantadas nestas áreas, 
tendo como aporte teórico o método sistêmico e como técnicas a elaboração de mapas, 
pesquisa bibliográfica e documental, dados do IBGE 2010 e trabalhos de campo para 
observação sistemática, pois o que vem se verificando são medidas pouco eficazes para 
solucionar o problema da ocupação de APPs e a exposição da população a áreas de risco à 
inundação. 
Palavras-chave: Risco, Inundação, Uso, Ocupação
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A contemporaneidade das flexões sobre a finitude do recurso de maior importância para a 
sobrevivência da vida impõe a construção de um panorama de discussões sobre a condição 
legal e as fragilidades da gestão ambiental para preservação da água, especialmente no meio 
urbano. Assim o presente estudo tem como objetivo analisar as formas de degradação das 
águas da porção belorizontina da Região da Pampulha tendo como estudo de caso do Córrego 
Olhos d`Água. O estudo foi realizado a partir da observação da legislação incidente sobre o 
local, contrapondo com as formas reais de uso e ocupação do solo, adotando o pressuposto 
que o processo de urbanização da área seja incoerente com arcabouço legal que incide sobre a 
região delimitando áreas preservação permanente. Nesse contexto são analisados o Código 
Florestal Brasileiro e a lei municipal que dispõe sobre o zoneamento urbano de Belo Horizonte. 
O estudo observa o grave problema de deposição clandestina de resíduos da construção civil 
em cursos d’água e nascentes da área de análise e apresenta o modo de vida imposto pela 
sociedade urbano-industrial como transformador e consumidor da natureza, priorizando a vida 
humana sem o devido respeito aos elementos vivos e não vivos característicos de qualquer 
espacialidade. 
 

|4| INTERVENÇÕES ARQUITETÔNICO-PAISAGÍSTICAS EM LIMITES E 
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FERNANDA PEREIRA (DAU/FURB)  - fefeepereira@hotmail.com 
ACADÊMICA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO - UNIVERSIDADE REGIONAL DE 
BLUMENAU - FURB 
  
Os rios sempre tiveram decisiva importância no desenvolvimento cultural da humanidade e a 
história está marcadamente impregnada por essa relação a ponto de serem focos eminentes da 
ação humana, uma realidade em constante transição. Uma das mais significativas atrações que 
desperta a água é confirmada pelas populares caminhadas ao longo de lagos, rios e mares, 
pela importância dos passeios à borda d’água e pelo fato destes caminhos constituírem-se em 
vital elemento. Na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí, estima-se que 90% das APP têm a sua 
vegetação ciliar degradada ou suprimida, e observou-se que poucos municípios dessa bacia 
respeitam as faixas exigidas pelo Código Florestal. Considerando-se que a Resolução 369 do 
CONAMA abre a possibilidade de intervenções em APP, esse artigo identifica, analisa e avalia 
intervenções paisagísticas contemporâneas e legislações nacional, estadual e municipal que 
sirvam de referência a anteprojeto arquitetônico-paisagístico em APP em limites e bordas 
fluviais do Ribeirão Fortaleza, de modo a preservar a mata ciliar existente ou a recuperar, sem  a 
geração ou com mínimo impacto ambiental, proporcionando desejável visibilidade aos cursos 
d’água como modo de tornar-se foco de atração, atuar como centro de gravidade e ser 
referência para futuras intervenções em outros APP fluviais de Blumenau. 
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|111| INTERVENÇÕES URBANAS, AMBIENTE E COTIDIANO EM APPS: 
INADEQUAÇÕES E POSSIBILIDADES NAS EXPERIÊNCIAS DO BAIRRO 
MÃE LUIZA - NATAL/RN. 
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O presente trabalho discute intervenções públicas nas estruturas urbanas de assentamentos 
localizados em Áreas de Preservação Permanente (APPs), focalizando especificidades 
socioambientais e práticas cotidianas das populações locais. É dado que ocupações em APPs 
tomam proporções expressivas nas cidades brasileiras, atingindo extensas áreas consolidadas 
no tecido urbano. Um dos desafios postos à qualificação dessas áreas é a adequação das 
intervenções às especificidades socioambientais e culturais do meio e das comunidades que, 
historicamente, constroem e reconstroem esses espaços. Para tanto, toma-se como universo de 
análise o bairro Mãe Luiza em Natal/RN. Instituído como Área Especial de Interesse Social 
(AEIS) e implantado sobre uma fração do campo dunar que configura o Parque Estadual das 
Dunas de Natal, Mãe Luiza apresenta características ambientais e sociais relevantes. Em seu 
processo de expansão e consolidação observa-se que as intervenções do Poder Público no 
tocante a implantação de infraestrutura e equipamentos urbanos, em sua maioria, apresentam-
se de forma pontual, não levando em conta a fragilidade do ambiente, formas de apropriação e 
práticas cotidianas da comunidade. A observação e análise de tais intervenções visa contribuir 
com processos de adequação entre intervenções urbanas e particularidades de assentamentos 
em APPs, na perspectiva de potencializar os aspectos socioambientais e culturais próprios da 
sua formação.  
PALAVRAS-CHAVE: Intervenção urbana em APPs, Áreas de interesse social e ambiental, Vida 
cotidiana. 
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REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO 
  
Maria Helena Custódio do Carmo (UFRJ)  - helenacsc@uol.com.br 
Doutoranda PROURB, FAU, UFRJ 
Otávio Cabrera de Léo (UFRJ)  - otavio_leo@hotmail.com 
Doutorando PROURB, FAU, UFRJ 
 

 

 
 

Nos últimos anos, as atividades antrópicas, mormente nas áreas de ocupação desordenada do 
espaço urbano das grandes cidades, têm contribuído para a ocorrência de alterações nas bacias 
de drenagem e seus canais constituintes. Numa escala relativamente curta de tempo, é possível 
perceber transformações significativas nas áreas de várzeas urbanas ocupadas. O estudo 
pretende desenvolver breve análise comparativa das transformações ocorridas na bacia 
hidrográfica do canal Santa Amélia, destacando sobretudo dois momentos distintos – 
2001/2002 e 2013/2014. A bacia está localizada em Santa Amélia, município de Belford Roxo, 
Baixada Fluminense, área pertencente à Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ). 
Durante o verão de 2001/2002, Carmo (2003) desenvolveu um estudo na área sobre o 
comportamento das margens e sobre a dinâmica na morfologia de fundo, no trecho a jusante, 
na época, não coberto por construções. As sucessivas obras ali realizadas colocaram o canal por 
debaixo das construções, de modo que, atualmente, ele se encontra todo coberto, com seu 
fluxo correndo sob galerias. As modificações sofridas pela área parecem não ter levado em 
consideração suas reais características (climáticas, geomorfológicas ou sociais), o que tem  
gerado sérios problemas à população local, como a intensificação das enchentes e o mau uso 
de instalações públicas urbanas. 
PALAVRAS – CHAVE: Urbanização, Enchentes, Espaços Públicos. 
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AMBIENTAL PARA O BAIRRO PARQUE GUAJARÁ EM BELÉM,  PARÁ: 
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Este trabalho trata de propostas de cunho urbanístico para o bairro Parque Guajará localizado 
na cidade de Belém, Pará. As propostas foram desenvolvidas como parte de uma experiência 
didática da disciplina de Planejamento Urbano do Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Federal do Pará. A metodologia utilizada envolve o estudo das características do 
bairro, o embasamento na legislação urbana e ambiental vigentes para tratar de questões 
urbanísticas. O foco da requalificação é a inserção de medidas de proteção ambiental a uma 
proposta de zoneamento de usos e ocupação do solo na escala do bairro, a adequação do 
sistema viário às necessidades locais e o tratamento dos recursos naturais presentes, 
considerando as características mais marcantes da área e seus fatores limitantes buscando o 
equilíbrio ambiental mediante o atendimento às normativas municipais. 
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|23| A CIDADE E AS ÁGUAS - CHAPECÓ E A MICROBACIA DO 
LAJEADO SÃO JOSÉ 
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Chapecó se caracteriza como polo agroindustrial do Sul do Brasil e centro econômico, político e 
cultural do oeste do estado de Santa Catarina. Situa-se em sítio geográfico marcado pela 
abundância de recursos hídricos: localiza-se sobre a área de abrangência do aquífero Guarani, 
na margem direita do rio Uruguai. A área urbana do município distribui-se sobre duas 
microbacias, em diferentes graus de comprometimento hídrico. A disponibilidade de água, em 
quantidade e qualidade, tem sido uma condicionante ao desenvolvimento urbano nos diferentes 
ciclos econômicos, caracterizando uma relação de exploração, na maioria das vezes, de 
destruição de seus recursos naturais. Este trabalho evidencia a relação histórica do município 
de Chapecó com seus cursos d’água, a contribuição na construção do espaço municipal e 
possibilidades de qualificação dessa relação no presente, especialmente na microbacia do 
lajeado São José, que ainda apresenta muitas características naturais. As sistematizações das 
análises urbanas e das informações ambientais podem ajudar na identificação e caracterização 
de áreas de interesse urbano-sócio-ambiental, possibilitando a tomada de decisões baseadas na 
compreensão dos processos naturais, a partir da avaliação das variáveis do sistema urbano-
ambiental. A análise realizada poderá subsidiar governos e sociedade, incorporando 
informações científicas às atividades práticas, levando a propostas urbanísticas mais 
consistentes.  
PALAVRAS-CHAVE: Evolução urbana e recursos hídricos, cidade e meio ambiente, lajeado São 
José, Chapecó-SC. 
 

 

GT.5 História ambiental e dimensões 
culturais do ambiente urbano.
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 Neste artigo, o intuito é analisar a Região Hidrográfica da Baía de Guanabara 
como um território complexo e dinâmico, caracterizado por uma multiplicidade de variáveis que 
interagem entre si. Para tanto, lançaremos mão de um levantamento histórico sobre o processo 
de uso e ocupação do solo. Neste estudo, foi possível concluir que as águas da Baía de 
Guanabara, bem como o território do seu entorno, foram e continuam sendo apropriadas como 
parte de uma estratégia que privilegia a produção capitalista do espaço, tendo como base 
incentivos e políticas de Estado que fomentam a continuidade da grande exploração territorial 
direcionada à inserção brasileira na economia global. 
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Este trabalho apresenta os resultados da análise morfológica da paisagem urbana do Município 
de Maricá, situado no estado do Rio de Janeiro, em seu sistema de espaços livres de edificação 
públicos e privados e sua relação com o desenho urbano, considerando os aspectos temporais, 
formais e funcionais e da paisagem. Na disciplina do Proarq/UFRJ, na qual este trabalho foi 
desenvolvido, discutiram-se textos sobre a conceituação básica do paisagismo urbano, 
referenciado aos espaços livres, além da realização de visita técnica e trabalhos em ateliê. Com 
isso, foi possível realizar mapeamentos, gráficos e eletrônicos, dos processos de constituição 
morfológica indicados pelo suporte físico, vetores de ocupação, evolução da mancha urbana e 
planos/leis e agentes de transformação a que o município foi submetido, tornando possível a 
divisão das unidades de paisagem do município. Em um segundo momento, no qual este artigo 
pretende focar-se, uma unidade de paisagem (unidade 8, entorno da Rodovia Amaral Peixoto) 
foi escolhida para aprofundamento, em uma escala mais aproximada de análise da paisagem, 
sendo possível o detalhamento da estrutura, fluxos e transformações da mesma. 
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Áreas de Preservação Permanente em meio urbano têm sido reguladas de maneira generalizada 
resultando em medidas que não alcançam a complexidade do espaço urbano e que não 
garantem qualidade de vida à população. Surge a necessidade de abordar as APPs em suas 
especificidades locais, em sua dimensão cultural e de forma transdisciplinar. Para isso, 
apresenta-se aqui o método etnográfico – incursão a campo, observação participante, olhar 
não-habitual, descrição detalhada – e a análise da semiótica como ferramentas alternativas que 
permitem conhecer e interpretar as realidades locais em seus aspectos sociais e culturais e em 
sua dimensão cotidiana. O trabalho apresenta os resultados da etnografia às margens de um 
corpo d’água da cidade de Belém no qual já houve intervenção pública. Estes resultados 
permitem tanto o conhecimento da realidade de um local que recebeu uma intervenção 
indiscriminada quanto alimentam a discussão sobre a utilidade do método para subsidiar 
futuras intervenções. Defende-se que o método etnográfico – a “lupa” para um olhar mais 
detalhado da realidade – pode ser uma ferramenta útil para incorporar a dimensão humana na 
prática do planejamento e projetos urbanos, aproximando as intervenções públicas dos modos 
de vida do lugar.  
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Este trabalho objetiva discutir fundamentos conceituais e teórico-metodológicos relativos à 
configuração do patrimônio cultural de paisagens urbanas e impactos causados por projetos de 
intervenção e requalificação urbanística que a desconsiderem. Comumente, estes projetos 
geram configurações e usos alheios aos anteriores, resultando na restituição de patrimônios 
vazios de sentido e de caráter meramente cenográfico sobre os quais a sociedade não atribui 
ressonância. Defendemos que isso ocorre por desconsiderarem dados históricos, relações entre 
bens culturais e dinâmicas socioculturais de uso, sentidos que lhes são atribuídos, e que, por 
ser socialmente manipulada, a materialidade é elemento ativo na produção de comunicação 
social e simbolismos emanados de estruturas físicas usadas e reutilizadas cotidianamente ao 
longo do tempo. Assim, compondo Paisagens Culturais enquanto contextos espaço-temporais 
de inter-relação sistêmica entre pessoas, lugares e práticas cotidianas, cuja história fica 
impressa na materialidade e simbolismos que gera. Ponderamos que tais projetos necessitam 
adotar posturas pautadas na garantia de diálogo e respeito à natureza material e imaterial de 
bens culturais em seus contextos histórico-sociais de uso; compreendendo sentidos que 
detentores lhes atribuem. Assim, garantindo estratégias de gestão participativa e preservação 
de ambientes urbanos, tal qual a intenção destes projetos, embora não alcancem tais 
resultados se executados ignorando os fatores referidos. 

|24| PROTEÇÃO, CONTROLE URBANO E ESPECULAÇÃO A PROTEÇÃO 
DO BAIRRO DO LEBLON 
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Arquiteto, Doutor em Urbanismo pelo PROURB/FAU/UFRJ, Professor Adjunto do Curso de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Rual do Rio de Janeiro 
 
 
O presente trabalho analisa, com base no desenvolvimento teórico alcançado mundialmente 
pelo tema, os critérios de aplicação do instrumento de proteção de áreas urbanas com valor 
cultural, previsto na legislação do Rio de Janeiro e denominado Área de Proteção do Ambiente 
Cultural (APAC). Observou-se sua aplicação em diferentes momentos políticos da cidade 
ocorridos dos anos 1980 aos dias atuais, que incluem os resultados de pesquisa de 
doutoramento realizada no período 2004-2008. 
Utiliza-se a APAC do bairro do Leblon como estudo de caso, cuja decretação ensejou vários 
tipos de distorções relacionadas ao uso do instrumento que incluíram sua utilização como 
ferramenta de controle urbano, via decreto do poder executivo. A APAC-Leblon iniciou uma 
série de dez outras decretadas no período 2001-2006, que, por sua vez, deu início a batalhas 
judiciais entre associações de moradores e a prefeitura. No caso específico a ação movida 
contra a sua decretação teve por base a ausência de fundamentos legais e técnicos que 
ocasionaram prejuízo patrimonial de proprietários de imóveis de um bairro cujo metro quadrado 
é um dos mais caros da cidade. Apesar da proteção de imóveis no bairro ter sido anulada 
judicialmente em 2011, a prefeitura não cumpriu o disposto pela justiça. 
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|21| RIOS URBANOS NO OESTE PAULISTA 
 
 
Norma Regina Truppel Constantino (Universidade Estadual Paulista - UNESP)  - 
nconst@faac.unesp.br 
Arquiteta, professor do Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo da FAAC-UNESP 
e da Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UNESP 
 
 
O rio é, sem dúvida, um elemento determinante da paisagem urbana, condicionando sua 
estruturação. Historicamente apresenta um importante papel, pois muitas das cidades surgiram 
às margens dos rios, mas com o tempo foi sendo ofuscado por intervenções sem qualquer 
critério, escondendo e cancelando sua identidade, a memória e os traços deixados pelo tempo 
passado. A ação humana foi muitas vezes no sentido de dominá-lo, procurando conter o rio em 
espaços estreitos ou suprimindo-o da superfície urbana, tornando-o ilegível. Em outros casos, 
os pequenos córregos urbanos foram considerados como fator de distúrbio, um limite a 
superar, um obstáculo a esconder. Neste sentido o trabalho busca analisar como acontece 
atualmente a inserção dos rios no centro de oito cidades situadas ao longo das linhas férreas 
Noroeste e Sorocabana no Oeste Paulista.         
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