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De uma coisa sabemos, que o homem branco talvez venha a um
dia descobrir: o nosso Deus é o mesmo Deus. Julga, talvez, que pode
ser dono Dele da mesma maneira como deseja possuir a nossa terra.
Mas não pode. Ele é Deus de todos. E quer bem da mesma maneira ao
homem vermelho como ao branco. A terra é amada por Ele. Causar
dano à terra é demonstrar desprezo pelo Criador. O homem branco
também vai desaparecer, talvez mais depressa do que as outras raças.
Continua sujando a sua própria cama e há de morrer, uma noite,
sufocado nos seus próprios dejetos. Depois de abatido o último bisão e
domados todos os cavalos selvagens, quando as matas misteriosas
federem à gente, quando as colinas escarpadas se encherem de fios que
falam, onde ficarão então os sertões? Terão acabado. E as águias?
Terão ido embora. Restará dar adeus à andorinha da torre e à caça; o
fim da vida e o começo pela luta pela sobrevivência.

Trecho da Carta do Cacique Seattle, enviada ao Presidente dos Estados
Unidos da América em 1855
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RESUMO
A problemática de degradação de encostas ganha ênfase progressiva nos debates
contemporâneos, com destaque nas políticas públicas, incluindo as de planejamento urbano. O
processo desordenado de urbanização a que temos vivenciado nas cidades do Brasil, atinge
indiscriminadamente terrenos situados em áreas inundáveis, em solos erodíveis e em encostas.
A cidade de Juiz de Fora não foge a este processo de degradação. Cidade de “porte médio”
vive nas últimas décadas um processo intenso de reorganização espacial, provocado pela
mudança no uso e ocupação do solo urbano em algumas de suas regiões. O objetivo deste
trabalho é fazer uma análise comparativa do processo de degradação de áreas de encostas na
cidade de Juiz de Fora – MG, através do crescimento desordenado de populações de baixa
renda, de classe média, media/alta e alta. Trabalhamos com dois exemplos em Juiz de Fora: o
primeiro está situado na região Leste da cidade, o Alto Três Moinhos, que se caracteriza por
ser um assentamento subnormal; o outro está situado na região Oeste da cidade no Morro do
Imperador denominado de Chalés do Imperador, que se caracteriza como um loteamento
fechado, destinado a classe alta e média alta. Sendo assim, dentro do âmbito da Ciência
Geográfica, da Análise Ambiental e de outras disciplinas relevantes ao tema, pretendemos
traçar um retrato abrangente da realidade das encostas da cidade de Juiz de Fora,
caracterizando as ocupações e apontando o papel do planejamento urbano. O conhecimento
das técnicas de produção, transformação e a organização do espaço geográfico nos permitirão
uma leitura das descentralizações, das instabilidades e dos problemas sócio-ambientais. A
degradação é um fato visível, os impactos atingem não apenas o meio natural que as cercam,
mas se refletem especialmente sobre as comunidades e bairros mais pobres e os centros
urbanos se deterioram. A política pública destinada a solucionar estes problemas tem sido tão
fragmentada que mantém, de maneira crônica, déficit de serviços urbanos, de infra-estrutura e
saneamento ambiental. A permanência desses problemas tem contribuído para afetar
negativamente os níveis de qualidade de vida da população urbana brasileira. Os exemplos
demonstrados no estudo nos deixa claro dois modos de degradação de encostas que ocorrem
em Juiz de Fora. Contudo, são maneiras diferentes de degradação, de um lado um processo
mais acelerado pela população de baixa renda; do outro, um tipo de degradação mais lenta,
através da população de maior renda.
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ABSTRACT
The problem of slope degradation gradually gains momentum in contemporary debates,
especially in public policies, including urban planning. The process of disorderly urbanization
that has been experienced in the cities of Brazil, reaches an indiscriminate way lands located
in wetlands, erodible soils and slopes. The city of Juiz de Fora is no exception to this process
of degradation. It is a medium size city that has an intense process of spatial reorganization in
recent decades, triggered by a change in the use and occupation of urban land in some of its
areas. The objective is to make a comparative analysis of the degradation process of hillsides
areas in the city of Juiz de Fora - MG, by the uncontrolled growth of lower-class, middleclass, middle-upper and upper-class. We work with two examples in Juiz de Fora: the first is
located in the Eastern part of the city, the Alto Três Moinhos, which is characterized by a
subnormal settlement. The other is located in the West, at the Morro do Imperador, called
Chalés do Imperador, which is characterized as a closed allotment for the upper-middle and
upper-class. Thus, in the rage of Geographical Science, the Environmental Analysis and other
relevant disciplines to the theme, we intend to draw a comprehensive portrait of the situation
of the slopes at the city of Juiz de Fora, characterizing the occupations and pointing the
functions of the urban planning. The knowledge of production techniques, processing and
organization of geographic space will allow us to a reading of the decentralizations,
instabilities and the social and environmental problems. The degradation is a visible fact, the
impacts affect not only the natural environment surrounding them, but reflect especially on
the poorest communities and their neighborhoods and urban centers are being deteriorated.
Public policy designed to solve these problems has been so fragmented that remains so
chronic shortage of urban services, infrastructure and environmental sanitation. The
persistence of these problems has contributed to affect in a negative way the levels of quality
of life of the urban population. The examples showed in this study makes clear the two modes
of slopes degradation that occur in Juiz de Fora. However, there are different ways of
degradation: on one hand a more accelerated by lower-class; the other, a kind of slower
degradation throughout the upper-class population.
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1

INTRODUÇÃO

Juiz de Fora, cidade de “porte médio”, vive nas últimas décadas um processo intenso de
reorganização espacial, provocado pela mudança nos modelos de uso e ocupação do solo
urbano em algumas de suas regiões. Nesse processo, surgem locais que se destacam pelo
crescimento demográfico, tanto pelas aglomerações de população de baixa renda, quanto
pelas de média/alta e alta.
Sendo assim, dentro do âmbito da Ciência Geográfica, da Análise Ambiental e de outras
disciplinas relevantes ao tema, pretendemos traçar um retrato abrangente da realidade das
encostas da cidade de Juiz de Fora, caracterizando as ocupações e apontando o papel do
planejamento urbano.
Esse trabalho é importante para demonstrar e explicar o processo de ocupação das encostas de
Juiz de Fora, suas características e os possíveis impactos ambientais, apontando os agentes
que interferem nesse processo, bem como destacar como o planejamento urbano pode
interferir positivamente na elaboração de ações que proporcionem uma adequada política no
contexto ambiental da cidade. Ele poderá contribuir para uma melhor gestão da política
urbana e um planejamento urbano, quanto ao uso do solo, habitação, infra-estrutura e serviços
públicos, visto que há uma carência de trabalhos voltados a esta temática na cidade.
O conhecimento das técnicas de produção, transformação e a organização do espaço
geográfico nos permitirão uma leitura das descentralizações, das instabilidades, dos
problemas sócio-ambientais, desarticulações, desvalorização e revalorização do território.
De acordo com o Plano de Desenvolvimento Local – PDL : (PFJ, 2000, p.1)
A cidade, lugar privilegiado para o exercício da democracia e da cidadania,
carrega a possibilidade de construção de uma radicalidade democrática, com
participação de todos na gestão dos assuntos públicos e fortalecimento das
identidades coletivas integradoras. Se a cidade, como conjunto de serviços
básicos, não chega a todos os seus habitantes e se não se oferece esperança de
trabalho, progresso e participação a todos, inexiste cidadania. Portanto, é
legítimo o direito de todos os habitantes e de todas as famílias de participar da
vida política local.
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Esse parágrafo nos leva a uma apreciação, mas ao mesmo tempo nos faz pensar e tirar
algumas conclusões, se a cidadania é para todos, ou seja, sem diferenças às pessoas da cidade.
Temos o objetivo de compreender o processo de ocupação das encostas e fazer um estudo
sistemático e um diagnóstico das condições de infra-estrutura de serviços essenciais dentro do
espaço urbano de Juiz de Fora e de como tudo isto afeta a população local.
Além disso, destacar o papel do planejamento urbano na elaboração de ações que contribuam
para minimizar problemas sócio-econômico e ambiental. Também demonstrar como a
produção do espaço segrega pessoas e o próprio espaço.
A metodologia empregada no trabalho foi de estudos bibliográficos e pesquisas a sítios de
interesse na rede internacional de computadores. Com o conteúdo levantado, partimos para a
segunda etapa do trabalho onde foram

realizadas pesquisas de campo, coletas de

informações e documentações fotográficas.
Uma análise do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e do Plano Estratégico (2004)
(segmento da sociedade juizforana organizada, procurando colocar Juiz de Fora em
intercâmbio direto com o mundo, seja no campo das modernas descobertas científicas ou
naquele da reconversão tecnológica dos sistemas produtivos), existentes nos órgãos
responsáveis do município; pesquisas nos arquivos históricos da cidade e também visitas aos
órgãos públicos responsáveis – municipal (SAU, FUNALFA, SARH/DAAP, Biblioteca
Municipal, ...) – federal (IBGE), para coletar dados e informações que confirmam a
veracidade das informações obtidas.
Para o desenvolvimento deste trabalho tivemos o apoio teórico-metodológico da visão de
alguns autores que estudam o Meio Urbano, além de livros e artigos sobre urbanização e
degradação..
Posteriormente, os dados coletados foram organizados e analisados, e na etapa final deu-se a
elaboração do texto.
No primeiro capítulo um pequeno histórico da ocupação de encostas pelas sociedades, no
mundo e no Brasil.
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O segundo capítulo trata do processo de urbanização e ocupação do solo brasileiro, e
abordagem da ocupação na cidade de Juiz de Fora

O terceiro capítulo faremos uma reflexão histórica de Juiz de Fora,

posteriormente uma

abordagem sobre ordenamento do território e uma análise das legislações existentes sobre
as questões ambientais no brasil.
Já no quarto capítulo, procuramos trabalhar com dois exemplos de ocupação de encostas em
Juiz de Fora o primeiro está situado na região Leste da cidade e caracteriza por ser um
assentamento subnormal. O Alto Três Moinhos; o outro está situado na região Oeste da
cidade e se caracteriza como um loteamento fechado, destinado a classe alta e média alta,
localizado no Morro do Imperador.
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2

OBJETIVOS

2.1

Objetivo geral

Analisar comparativamente o processo de degradação de áreas de encostas na cidade de Juiz
de Fora – MG, através do crescimento desordenado de populações de baixa renda e de classe
média, media/alta e alta.

2.2

Objetivos específicos
•

Identificar o processo de ocupação das encostas de Juiz de Fora.

•

Distinguir o papel do planejamento urbano na elaboração de ações nos diagnósticos
das condições de infra-estrutura de serviços essenciais dentro do espaço urbano;

•

Demonstrar o descumprimento das legislações relativas as áreas de preservação
permanente e de uso e ocupação do solo;

•

Exemplificar um processo de ocupação subnormal no alto Três Moinhos;

•

Elucidar um processo de ocupação da classe média a alta no Morro do Imperador.
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3. UM PEQUENO HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO DE ENCOSTAS

A ocupação de encosta se deu num processo histórico da humanidade, pois de início
buscavam-se as áreas mais altas de modo a vigiar e fiscalizar no seu entorno, de acordo com
Farah (2003, p.16).
Ocupações urbanas em encostas foram bastante comuns, por exemplo, na
Europa da Idade Média. Neste período, a busca de sítios de implantação que
propiciassem segurança do ponto de vista militar valorizava, entre outros
sítios estratégicos, os topos de colinas ou de montanhas, de onde a defesa era
facilitada: a visão de eventuais movimentos inimigos era completa e o acesso
ficava dificultado aos incursores. Nos cumes implantavam-se castelos,
mosteiros ou bispados, com guarnições militares e, ao redor de muitos destes,
protegidas por muralhas, brotaram cidades constituídas por aqueles que
buscavam, à sombra dos poderosos, a defesa contra invasores, acabando, não
raro, ocupando até mesmo trechos íngremes das vertentes.

Ao longo da evolução histórica de algumas cidades, podemos verificar que as mesmas
cresciam protegidas no interior de grandes muralhas. Com certo destaque na idade Média,
ainda nesta época, era as regiões mais altas que assentavam-se as residências da altasociedade, e de acordo com Farah (2003, p.16).
...as cidades se desenvolviam e, se crescessem em demasia, nova
muralha, concêntrica com a primeira, podia ser construída. Neste
mesmo período, em cidades mercantis litorâneas, às vezes implantadas
em estreitas planícies logo confinadas por montanhas, as encostas
tendiam igualmente a sediar a ocupação urbana. Muitas são as cidades
medievais remanescentes em encostas - por toda a Europa, Oriente
Médio e Norte da África - que se encontram até hoje seguras, pelo
menos do ponto de vista da estabilidade geotécnica.
No Brasil, verificou-se o mesmo processo, visto que as primeiras construções tiveram o
mesmo intuito de proteger o território contra invasores. “Desde o período colonial o Brasil
também já apresenta inúmeras ocupações urbanas em encostas. Herança da não distante Idade
Média, a tradição de escolha de sítios elevados, por requisitos militares de defesa,
desembarcou com os portugueses.” (FARAH, 2003:16)
O Brasil tornou-se uma terra atrativa não somente aos portugueses, mas também a outras
nações que queriam explorar o território, e conforme Marx (1980, p.20) in Farah (2003, p.16)
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“Se os portos bons atraíam os portugueses, eram atraentes também para os
seus rivais. Por isso, além do remanso importava igualmente a defesa. Os
costumes da metrópole assentados na Idade Média se transpunham para cá.
Assim, a concepção mais imediata da proteção de uma praça forte foi
dificultar o assédio do inimigo através das escarpas e dos canais. A construção
de cidades em acrópole se impôs.”

Os portugueses tinham um profundo apego à costa. No Brasil, manifestaram duvidas às novas
terras e na tentativa de uma proximidade maior em relação a Metrópole, inicialmente
assentaram as vilas ao longo da costa brasileira, com uma pequena intensidade no interior
com a intenção da exploração. Já com a grande descoberta do ouro no século XVII surgiram
pequenas vilas em sítios acidentados, principalmente no Estado de Minas Gerais.
Muitas cidades coloniais brasileiras foram sitiadas em relevos montanhosos,

como por

exemplo as cidades históricas de Minas Gerais “...que ainda mantêm seus núcleos históricos
preservados, nos dão mostra de que a tradição construtiva dos portugueses, no tocante à
construção em encostas, foi suficiente para que alguns testemunhos atravessassem os
séculos.” (FARAH, 2003:17)
Registros na história brasileira e européia demonstram que acidentes ocorreram, conforme
Farah (2003, p.17)
Desastres, porém, chegaram a ocorrer, em parte refletindo uma diferença
importante dos sítios de implantação no Brasil e na Europa e Mediterrâneo,
para a qual os portugueses não estavam, aparentemente, suficientemente
preparados. Do ponto de vista geológico, a maior parte da Europa e regiões
mediterrâneas apresentam camadas de solo pouco profundas, às vezes
ausentes, e as construções se fundam praticamente em rocha sã.

Para o desenvolvimento das cidades brasileiras, inicialmente as construções acabavam
ocupando, com freqüência, terrenos com camadas mais profundas de solos em encostas, o que
não raro propiciou as ocorrências de sérios acidentes.
Registros da história de Salvador mais precisamente 1671 nos mostram acidentes causados
por deslizamentos de encosta, Farah (2003, p.17) nos traz informações:
Por exemplo, GONÇALVES (1992) compilou registros de inúmeros episódios
de escorregamentos ocorridos desde 1549. Só até 1800 já se registravam pelo
menos seis acidentes de maior porte, com muitas mortes e destruição de casas
e de obras públicas. Em seu trabalho, a partir de dados colhidos em obra de
ACCIOLI (1969), GONÇALVES (1992), p. 77/78, transcreve um ilustrativo
ofício enviado pela Câmara de Salvador ao Rei, datado de 14 de Agosto de
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1671, onde são solicitados recursos para obras para prevenir novos
escorregamentos em encosta de Salvador:

Ainda segundo registro de Gonçalves (1992) In Farah (2003, p.17-18)

“Senhor. - Em Abril d’este ano forão as invernadas, e inundação das águas
tantas, que levarão do monte em que está fundada esta cidade, quantidade de
terra, com o que se arruinou meia praia d’esta cidade, arrazando muitas casas
de custo, e não foi este damno, sendo muito, tanto de sentir, como a morte de
mais de trinta pessoas, que perecerão sem confissão, que como foi de noite se
lhes não pode acudir, e estava a parochial da mesma praia ida, e só pelo
milagre do Santíssimo Sacramento, e da Virgem da Conceição escapou, e são
já tres vezes as d’este sucesso; mas em nenhum fez tanto estrago. Tudo nasce
das immundicies que no despenhadeiro das ladeiras se deitão, a que não
podemos acudir, nem com castigo, nem com penas, porque como o serviço é
feito por escravos não considerão o damno, nem temem o castigo: para o
remédio é necessário fazer paredes, que impidão o lançalas, e querendo nós
tratar de fazer, demos parte no provedor da comarca, para nos levar em conta
a sua despeza, o que diz não pode na forma do seu Regimento. Pedimos a
V.A., como par d’estes vassalos , que tanto o amão, seja servido mandar por
Provisão, que se nos leve em conta esta despeza, e as mais que forem
publicadas e necessarias. Da Mercê que V.A. nos faz esperamos o despacho á
nossa pretenção.”

A partir desse relato dramático de um episódio ocorrido no Brasil, a colônia nos mostra o
significativo de instabilização de encostas. Este registro nos deixa transparecer alguns dos
desvios no trato da ocupação de encostas: de acordo com o autor, podemos atribuir que este
acidente causado foi culpa das camadas “inferiores” da população, que ocupavam a região do
acidente.
Conforme Farah (2003, p.18) como prevenção e segundo ordem das autoridades locais:
Para prevenir novos escorregamentos, lança-se mão de obras que visam
simplesmente eliminar o risco encosta abaixo sem maiores preocupações com
o que ocorre encosta acima. A solução técnica proposta é a construção de uma
parede que impeça, fisicamente, que os escravos lancem detritos nas encostas,
ao invés de promover eventuais melhorias nos sistemas de coleta e destinação
de lixo ou de efluentes sanitários, o que, além de eliminar o risco, promoveria
a melhoria da qualidade de vida de todos, indistintamente.

Aparentemente, em essência, este tipo de postura, imputa a culpa de acidentes em encosta à
população de baixa renda. Com a sociedade atual, a situação agrava-se cada vez mais.
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De acordo com Farah (2003, p.19)
O velho e o novo, juntos, mostram que “culpar” os mais pobres por desastres
em encostas não é nada original. Apesar do absurdo, isto demonstra, no
mínimo, o reconhecimento de uma dimensão social no problema. (...) Fazer
muros que escondam a pobreza e seus problemas, ou simplesmente deportá-la
das encostas não parece ser uma solução técnica ou socialmente correta.

Farah (2003, p.18) destaca uma matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, a 18 de maio
de 1988, por Mario Innocentini, intitulada “Precisa e pode parar”, pode-se ler:
... O pobre migrante que planta seu barraco numa encosta –e assim atrai
outros a seu redor- é tão poluidor e destrutivo como o empresário poderoso
que finca seu arranha-céu numa zona de habitações horizontais. Mas na teia
generalizada de cumplicidades políticas, já se ouviu algum crítico tratar desse
tema? As coisas se passam como se a burguesia tudo pudesse e o operário
explorado fosse um impotente, uma vítima, um coitadinho. Alguns dos que
assim argumentam fazem-no, até concordo, de boa fé. A maioria, porém, está
tentando resgatar uma consciência culpada, típica da pequena burguesia, ou
então, evitar comprometer a “unidade das forças populares”.
Ora, desde Gramsci, pelo menos, sabemos que mesmo o proletariado mais
espoliado é sujeito da história, é responsável por ela, e não apenas uma vítima
da alienação comandada pela burguesia. Assim, não é possível ser
intransigente na crítica ao túnel7 e, ao mesmo tempo, ser complacente com a
ocupação indiscriminada das encostas, dos morros, dos fundos de vale, das
beiras de córrego. Sob este prisma, o homem da periferia é tão ou mais
poderoso que o mais corrupto empresário imobiliário. Não é mesmo, povo,
prefeitos, e burgueses de Petrópolis, Acre, Cubatão, Rio de Janeiro e
Ubatuba?...
... A luta que travamos para desestimular novas indústrias nos grandes centros
só terá êxito se soubermos também criar mecanismos que desestimulam o
crescimento de uma população que precisa, exatamente, de indústrias para
trabalhar, receber um salário e viver. O social não contradiz o ecológico, ao
contrário, como mostraram as ocorrências do Rio e Petrópolis.
São Paulo precisa parar. Pode parar por uma catástrofe. Pode parar por um
modelo stalinista. Pode parar por um modo ecológico. Cabe-nos explicitar
esse modo e, com coragem, responsabilidade individual e senso de futuro, pôlo em debate, denunciando os vícios do capitalismo selvagem e do
“coitadismo” benevolente, no fundo duas faces da mesma moeda.

Analisando esta reportagem, verificamos que a realidade brasileira está inserida nestas
palavras. Nossas cidades a cada dia tem mais e mais registros de acidentes envolvendo
deslizamentos de encostas em áreas de população de baixa renda.
Como herança de uma colonização portuguesa, podemos aqui dizer que as nossas principais
cidades encontram-se junto ou próximas à costa. Essa tendência manteve-se até nas três
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primeiras décadas do século XX, Só teve uma reformulação a partir da década de 1960,
quando o Brasil estava passando por mudanças no setor secundário da economia.
Conforme Farah (2003, p.24) com um olhar em:
Diferentes medidas, nossas planícies costeiras acham-se confinadas entre o
mar e o planalto, por serras extensas ou isoladas, numa faixa que abrange
desde o Rio Grande do Sul até, pelo menos, Pernambuco, e com uma
importante presença de solos tropicais, cuja instabilização não requer grande
esforço.

Como reflexo, a expansão de muitas das cidades brasileiras situadas na faixa do litoral e nos
planaltos, a tendência a encontrar terrenos mais acidentados e de fácil instabilização é maior.
Existem alguns procedimentos próprios da população para a ocupação, com certeza distintas
dos induzidos pelas atuais legislações urbanas brasileiras. Conforme Farah (2003, p.24).
“Mesmo nos sítios urbanos mais acidentados, aplica-se uma cultura técnica que procura
adaptar a natureza às características pretendidas para as novas exigências da urbanização. O
mundo é plano. O trator remove montanhas.”
Quando da aprovação de novos loteamentos, o empreendedor apresenta o projeto
planialtimétrico da área, com curvas de nível. Entretanto nem todos apresentam a real situação
do terreno, mas sim a que lhe é conveniente, e a prefeitura também nem sempre fiscaliza de
acordo como deveria. Assim quando da implantação surgem ruas com declividades acima do
permitido, bem como lotes em terrenos com declividade acima de 30% não permitidos por lei.
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4. PROCESSO DE URBANIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DO SOLO BRASILEIRO

Nossa rede urbana era fragmentada, esparsa, desarticulada, próxima do litoral, associada às
heranças sócio-econômica dos séculos anteriores. Foi a partir da expansão da malha viária e
da instalação do setor automotivo no país, incentivado pelo governo do presidente Juscelino
Kubisteck, que iniciamos uma grande evolução da nossa rede urbana.
O processo evolutivo da urbanização brasileira surgiu ao longo do desenvolvimento
econômico: a expansão rodoviária, a construção de Brasília e o início da modernização
agrícola junto à ocupação de novas fronteiras acompanharam essa evolução. Foi a partir dos
anos 60 e da década de 70 do século passado que o surgimento de várias aglomerações
urbanas fez expandir a rede urbana, delineando um processo de interiorização de nosso país e
acelerando o processo de urbanização das grandes e médias cidades, acompanhado de
inúmeros problemas de violência, poluição e principalmente a questão sócio-ambiental.
De acordo com Motta, Mueller & Torres (1997):
Como se sabe, na década de 70 houve forte concentração no espaço territorial
da atividade econômica e, particularmente, da indústria. A distribuição da
expansão da população acompanhou essa concentração, pois o crescimento
demográfico foi bem mais acentuado nos centros urbanos em que a expansão
econômica foi maior. Essa foi a razão da vertiginosa expansão da população,
primeiro nas regiões metropolitanas de 1a ordem, depois nas de 2a ordem e
nos centros urbanos maiores.

A década de 70 presenciou um início de desconcentração da atividade econômica restrita à
proximidade dos grandes núcleos urbano-industriais. Esse processo explica o rápido
crescimento de cidades nas classes de tamanho menores. A dinâmica e a distribuição espacial
da atividade econômica constituíram elementos de atração migratória.
Conforme Motta, Mueller & Torres (1997):
Há que se considerar, também, os fatores de expulsão, cujo papel na década de
70 foi fundamental. Nesse período, em adição às secas, à dinâmica
demográfica e à miséria no Nordeste, tivemos os impactos do processo de
modernização conservadora na agricultura — modernização sem reforma
agrária prévia —, responsável pela liberação de enorme contingente de
trabalhadores rurais nas principais zonas agrícolas do Centro—Sul.
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Outro fator que podemos considerar como contributivo foi o espraiamento da rede urbana
pelo território brasileiro, em conseqüência da expansão da fronteira agrícola e de outras
frentes de atividade.
A ocupação de novos espaços não só atraiu migrantes para áreas rurais, mas também
propiciou a criação e o crescimento de núcleos urbanos que surgiram de apoio a essas
fronteiras agrícolas.
Já a parcela da população que era mais pobre, com seu poder de compra bem menor que o da
classe média, se viu numa situação mais crítica; muitos tiveram que mudar buscando outras
áreas, algumas foram invadidas e as construções ilegais aumentaram em determinadas áreas
dentro das cidades.
De acordo com Correa (1999:30)
“É na produção da favela em terrenos públicos ou privados invadidos, que os
grupos sociais excluídos tornam-se, efetivamente, agentes modeladores
produzindo seu próprio espaço, na maioria dos casos independentemente e a
despeito dos outros agentes..”

Uma das características mais marcantes do recente processo de urbanização brasileiro é a
mudança das tradicionais tendências de concentração - tanto da população quanto dos agentes
econômicos - nas, igualmente tradicionais, metrópoles do país.
E “o espaço urbano é um reflexo tanto de ações que se realizam no presente como também
daquelas que se realizaram no passado e que deixaram suas marcas impressas nas formas
espaciais do presente.” (CORREA, 1999:08).
O que se tem observado e que foi mais uma vez ratificado pelos dados do Censo Populacional
do IBGE/1996, é que as grandes capitais do país crescem hoje num ritmo muito mais lento,
em todos os casos apresentando taxas anuais de crescimento demográfico muito abaixo do
que historicamente vinha sendo observado. De outro lado, principalmente, mas não
unicamente, no Sul e Sudeste do Brasil, são as cidades “médias”, pólos regionais, quem vêm
apresentando os maiores índices de crescimento e conseqüentemente, maior concentração
econômica e demográfica. No suprimento dessa situação de crescimento das “cidades-pólo”
regionais, encontram-se, invariavelmente, as pequenas cidades de sua própria microrregião,
área de influência mais direta e imediata. (MACHADO, 1997).
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Hoje, a distribuição espacial das cidades configura uma rede heterogênea que apresenta
grandes desafios à gestão urbana, e considerando-se que a maioria da população brasileira
reside em zonas urbanas.
De acordo com Motta, Mueller & Torres (1997):
No contexto intra-urbano, embora existam problemas de extrema relevância
relacionados ao financiamento do desenvolvimento urbano, há uma outra
ordem de problemas, geralmente associados à falta ou à inadequação de
políticas e instrumentos, que permitam melhor orientação do desenvolvimento
urbano.

O processo desordenado de urbanização que temos vivenciado no Brasil, em nossas cidades
atinge, indiscriminadamente, terrenos situados em áreas inundáveis, em solos erodíveis, e em
encostas, dentre outros problemáticos, seja por diversas classes sociais.
E segundo Farah (2003 pg.64) a ocupação inadequada de encostas no Brasil “nada mais é que
uma manifestação particular, ainda que de forte apelo, de um quadro mais generalizado de
descaso institucional com o desenvolvimento urbano, desta feita, expresso pela
desconsideração de condicionantes de meio físico.”
Ainda conforme Farah (2003 p.42)
Um primeiro aspecto a mencionar é o da relação do uso urbano inadequado
dos morros com inundações. Aos deslizamentos de terra e, principalmente, à
erosão paulatina que tende a se desenvolver em loteamentos e favelas em
encostas, corresponde um assoreamento importante dos cursos d’água,
favorecendo, nas baixadas, as inundações. No Brasil, a erosão é
particularmente intensa nos loteamentos populares em encostas, cuja ocupação
pode ser lenta, propiciando longos períodos de exposição de solos.

A ocupação desordenada, principalmente quando alcançam trechos de encostas com áreas
desmatadas reúnem fatores que induzem a instabilidade das mesmas. É comum no Brasil
encostas com essas características, e nas favelas brasileiras das grandes metrópoles, ou
cidades médias, observamos com uma grande freqüência, cortes e aterros indiscriminados,
ocupação de aterros não contidos e retirada de vegetação, ocorrem também ocupações em
áreas de drenagens naturais, lançamento de lixo nas vertentes, infiltrações de águas pluviais.
Com isso, há uma modificação do regime de escoamento das águas pluviais. Mas a grande
maioria desse tipo de ocupação advém da grande parcela da população dos excluídos, ou seja,
população de baixa renda.
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Quando a ocupação ocorre por parte da população de média alta e alta renda, as
instabilidades, os riscos entre outros, não são tão grandes, pois esta parte da população paga
a modernidade da construção civil e tem a seu favor todos as ferramentas possíveis que
transportam o fator segurança. No entanto, estas construções ficam caras, sem estética e
igualmente infringem a legislação.
Mas quando falamos de escorregamentos devemos ter em mente o que representa o termo, e
conforme descrito por Farah (2003, p.43).
Torna-se necessário esclarecer, inicialmente que os termos “escorregamentos”
e seu sinônimo, “deslizamentos” (landslides, na literatura de língua inglesa),
são genericamente empregados, na literatura sobre riscos, para designar
instabilizações em encostas, independentemente das características específicas
dos fenômenos envolvidos. Na realidade, as instabilizações em encostas
abrangem diversos fenômenos, para os quais os termos “deslizamentos” e
“escorregamentos” nem sempre constituem designações adequadas.

E quanto ao termo erosão Farah (2003, p.53) descreve que:
Erosões são fenômenos sintetizáveis no desprendimento e transporte de
partículas de solo sob a ação dos denominados agentes erosivos (tais como
água, vento e geleiras). Para o caso do Brasil, a água constitui o principal
agente. As erosões podem se restringir a efeitos lentos da água sobre o terreno,
com o desprendimento e transporte, apenas, de partículas superficiais do solo,
de maneira uniforme ao longo da superfície, constituindo o que poderia ser
considerado como uma simples lavagem do terreno, sem a formação de veios
preferenciais, mais pronunciados, de escorrimento. Nesta situação a erosão é
dita laminar.

Sabemos que na natureza, as erosões tendem a se formar em áreas as quais a cobertura vegetal
foi retirada, parcialmente ou totalmente que, por motivos naturais, tenham perdido vegetação,
ou principalmente pela ação antrópica. A presença de vegetação impede a erosão, pois
diminui o impacto direto das chuvas sobre o solo, ou pela função que as raízes atribuem aos
terrenos não desnudos.
A ocorrência de deslizamentos e erosões na natureza está associada às ações da gravidade e da
água. Contudo, ficam acrescidas das ações das águas tipicamente introduzidas pela ocupação
urbana, voluntária ou involuntariamente, mas principalmente as ocupações desordenadas que
surgem sem nenhuma informação técnica do local a ser habitado. As remoções da vegetação e
de camadas superficiais do solo tendem fortemente a prejudicar as condições naturais dos
solos e estabilidade das encostas quanto aos escorregamentos, ainda mais sem critérios
técnicos específicos.
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Os escorregamentos, porém, envolvem freqüentemente este tipo de risco e constituem fatos
bastante comum e fortemente favorecidos pela ocupação urbana em encostas das cidades
brasileiras.
Lembramos aqui que o Brasil está localizado na região intertropical, ou seja, um país tropical
com um clima quente é úmido, e conforme Farah (2003, p.52):
No Brasil que, em grande parte, está situado em região tropical quente e
úmida, as chuvas acabam configurando o principal fator do ambiente
fisiográfico na transformação natural das encostas. A intensidade das chuvas,
seu tempo de duração e seu acúmulo, num determinado período de tempo,
correlacionam-se estreitamente com a deflagração de instabilizações em
encostas. Ainda que o papel das chuvas não seja isolado, combinando-se com
características geométricas e geológicas dos terrenos, sua importância é
fundamental.

Chamamos ainda atenção para os limites gerais de ocupação de encostas no “Brasil, no que
diz respeito a faixas de declividades máximas aceitáveis para a ocupação, são bastante vagas.
Com reflexos mais notáveis neste sentido, podemos afirmar que na legislação federal
brasileira apresentam-se apenas duas principais leis associadas ao assunto”, (Farah p.73), as
quais a uma grande parcela da população não tem acesso e nem o devido conhecimento de sua
existência.
Ainda conforme Farah (2003, p.73-74)
A primeira, ainda que não possua correlação explícita com o uso urbano do
solo, está contida no Código Florestal (Lei no 4.771 de 15 de setembro de
1965), que define, em seu Artigo Segundo, que independentemente do tipo de
vegetação presente e da situação do terreno (se urbano ou rural), fica proibido
o desmatamento nas encostas (ou partes destas) com declividades superiores a
45º (o equivalente a 100%) na linha de maior declive e nos topos de morros,
montes, montanhas e serras.
Além do Código Florestal, a Lei Lehmann (Lei Federal no 6.766 de 19 de
dezembro de 1979), esta sim de cunho essencialmente ligado ao uso urbano do
solo, determina que não será permitido o parcelamento ...em terrenos com
declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se atendidas
exigências específicas das autoridades competentes;Ainda que a Lei Lehmann
remeta a ocupação de áreas com declividades acima de 30% a análises
específicas,não estabelece efetivamente um limite superior de declividade a
observar. Prevalece, portanto, a definida (indiretamente) pelo Código
Florestal, que é de 45o (100%).
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Podemos aqui dizer que no âmbito estadual e municipal, não se encontra alusões explícitas na
legislação, que nos definem claramente os limites superiores de declividades de terrenos a
ocupar. Na legislação municipal de Juiz de Fora (6908/86), faz-se menção a declividade de
igual ou superior a 30% (trinta por cento), a se observar nos terrenos, porém não impede que
parcelamento em terreno com maiores declividades sejam adaptados, ou seja, salvo se
atendidas as exigências específicas formuladas pela Prefeitura.
De acordo com Farah (2003, pg.79) a nossa legislação ambiental.
Constitui, em boa medida, uma reação à ocupação desordenada e agressiva
imposta tanto pela especulação mobiliária quanto, involuntariamente, pela
população carente, respondendo também à pressão dos ambientalistas do
âmbito nacional e internacional. Na elaboração de leis, por cautela, os técnicos
envolvidos nos órgãos ambientais preferem pecar por excesso que por falta,
tendendo a proibições generalizadas e a regulamentações complexas, gerando
lentidão ou impossibilidade de tramitação, por exemplo, de novos
empreendimentos imobiliários em áreas ambientalmente protegidas,
incluindo-se aí os destinados às camadas de baixa renda.

Conforme estudos de ocupação de constas no Brasil e de acordo com Farah (2003, p.79)
À profusão de áreas sob proteção, porém, não se agrega uma máquina de
fiscalização proporcional e, muito menos, traçam-se políticas paralelas e
eficazes de habitação para a população de baixa renda. Como resultado, áreas
protegidas em geral, e áreas em encostas, protegidas ou não, em particular,
continuam em regime expressivo de expansão de ocupação, à margem de
qualquer lei. Fechando os olhos para a realidade, o Estado contenta-se em
barrar teoricamente as ocupações, ao mesmo tempo em que elas se alastram.

Como abordado anteriormente, no Brasil, a ocupação de morros com habitações em diferentes
padrões vem acontecendo, padrões esses que variam entre o adequado, inadequado e o
perigoso.
Nos morros de muitas cidades brasileiras, a ocupação desordenada por populações de classe
média, média/alta, alta e de baixa renda, vem acumulando riscos e prejuízos ambientais para
várias gerações, que se evidenciam em desastres cada vez mais numerosos e na origem de
paisagens urbanas cada vez mais comprometidas e muitas vezes deterioradas. Pode-se aqui
citar a ocupação pelo população de baixa renda, onde impera a improvisação, aqui entendida
em seu pior sentido, ou seja, no padrão inadequado e perigoso.
Mas, nos morros, nem só em assentamentos habitacionais da população de classe média ou de
baixa renda, como as invasões, favelas, ou assentamentos subnormais,
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problemas. Há uma grande lacuna gerada pela ausência de uma cultura técnica e de um
urbanismo para ocupação de encostas no Brasil, principalmente na maioria das cidades
brasileiras. Este problema atinge também a nossa legislação urbanística que foi adaptada de
outras que foram concebidas para um mundo plano, ideal. Quando aplicada em ocupações em
encostas, a legislação urbanística acaba encaminhando também grandes inadequações
ambientais e, não raro, riscos.
Conforme Tribuna de Minas (2008):
São freqüentes os loteamentos regulares em encostas com sérios problemas. O
próprio Estado, na produção de conjuntos habitacionais em terrenos
acidentados, utilizando-se de tipologias urbanísticas e de edificações também
pensadas para um "mundo plano", acaba igualmente causando verdadeiros
desastres ambientais. Assim, em encostas, até a ocupação de caráter formal
também trilha pelos caminhos da inadequação.

A cidade de Juiz de Fora não foge ao processo de ocupação de suas encostas. Neste relevo
acidentado, as ocupações ocorrem de duas maneiras: por populações de baixa renda, e
população de alta e média-alta renda. Com isso, temos na cidade processos de degradações
diferenciados.
A inadequação das características dos loteamentos irregulares, e dos

assentamentos

subnormais, implantados e mantidos em discordância, com a legislação, geram fortes
deseconomias na cidade através da erosão e do conseqüente assoreamento dos córregos e
cursos d’ água e, conseqüentemente, do rio Paraibuna. Com isso, há uma demanda em
dragagem e desobstrução de sistemas de drenagens tanto dos córregos e cursos d’ água e
principalmente do rio, mas que em nossa cidade não é realizado na freqüência necessária ,
gerando nas baixadas riscos de inundação.
Analisando os estudos de Farah e comparando com a nossa cidade, vemos e vivenciamos em
Juiz de Fora o mesmo processo de ocupações de encostas, sendo da ação formal ou informal,
pois o processo dar-se-a de maneiras distintas: Podemos falar de uma ação totalmente formal,
no qual a ocupação está legalizada pelos órgãos públicos responsáveis, seja para habitações da
população de baixa média, e média alta e alta renda.
No caso de habitação voltada à população de baixa e média renda, a produção formal do
espaço urbano é principalmente caracterizada por conjuntos habitacionais com parcelamentos
e edificações projetados, analisados e aprovados através do Poder Público, portanto,
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predominantemente de acordo com as legislações urbanas da cidade e posturas técnicas em
vigor. Neste caso, os loteamentos e as áreas são de responsabilidade dos órgãos responsáveis
da prefeitura.
Abordamos também os loteamentos formais privados ou “lotes urbanizados” , seguidos de
edificações construídas segundo procedimentos também formais (com aprovação de projetos ,
etc.), por agentes privados, de cunho empresarial ou individual, que se destinam a classe
média e média alta. Já as áreas a serem construídas ficam a cargos dos empreendedores
privados, mas com o aval do Poder Público. Ainda temos os loteamentos formais que buscam
área com coberturas vegetais, principalmente destinados a classe alta e média alta, também de
responsabilidade de empreendedores de capital privado e com o aval do poder público.
Podemos destacar no processo de urbanização duas ordens urbanas que interagem e se
mantêm mutuamente: a primeira de uma cidade regular, urbanizada no setor imobiliário
formal, na segunda uma cidade irregular, “desurbanizada” através de mecanismos informais
de acesso à terra e à moradia.
A degradação é um fato visível, os impactos atingem não apenas o meio natural que as
cercam, mas se refletem especialmente sobre as comunidades e bairros mais pobres. A
política pública destinada a solucionar estes problemas tem sido tão fragmentada que mantém,
de maneira crônica, déficit de serviços urbanos, de infra-estrutura e saneamento ambiental. A
permanência desses problemas tem contribuído para afetar negativamente os níveis de
qualidade de vida da população urbana brasileira.
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5. REFLEXÕES HISTÓRICAS DE JUIZ DE FORA

Juiz de Fora, que tem sua origem ligada ao “Caminho Novo” e depois com a estrada União
Indústria, e com à implantação da ferrovia que era uma extensão da Estrada de Ferro D.
Pedro, tornou-se o mais importante centro econômico, político, cultural e social da Província
e um dos mais prestigiados do Império e da República.
Segundo Bastos (1987, p.9/10)
Então, no início do século XVIII, foram se formando, ao longo do Caminho
Novo dos Campos Gerais, fazendas mistas, com florescentes roças e grandes
criações de gado, conforme registros históricos e impressões de viagem nos
roteiros de cientistas que por ele passara.
Com o decorrer do tempo, formaram-se povoados, dentre os quais se
destinaram a rápido crescimento, dando origem, séculos depois, a vilas,
municípios e cidades, como por exemplo, as vilas de Simão Pereira de Sá, de
Matias Barbosa, de Santo Antônio do Paraibuna, de Chapéus D’Uvas, etc.,
que posteriormente viriam a ser partes constituintes do extenso e histórico
Município de Paraibuna, cujo topônimo foi alterado mais tarde para Juiz de
Fora, com a vila da sede transformada em cidade.

Do início do século XVIII aos meados do século XIX grandes empreendimentos tornaram-se
base para o desenvolvimento da região. Com sua importância econômica, o café se tornou
fundamento da infra-estrutura da economia do município, até que o mesmo ganha
configuração de centro industrial de primeira grandeza para a época.
Como descrito, a cidade tornou-se um centro industrial e com a introdução da energia elétrica
possibilitou o desenvolvimento do capitalismo local, ensejando a indústria de mão-de-obra
padronizada e produção em série. De acordo com Oliveira et al, in Bastos (1987, p.86):
Em 1886, Juiz de Fora pôde realizar sua primeira Exposição Industrial, com
onze secções, compreendendo, além dos produtos agrícolas, como o café e os
cereais, o açúcar, a farinha, a manteiga, os queijos, os doces, tecidos,
bordados, confecções, flores artificiais, calçados, móveis, selas e arreios,
vinhos, cervejas e outras bebidas, produtos químicos e farmacêuticos,
cerâmicas, imagens, tabacaria, artefatos de ferro e aço, couros e madeiras,
belas-artes (plantas de edificações, mapas e jornais), máquinas, carros troles e
carroças.
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A cidade crescia a todo vapor, sua população ganhara outra fisionomia e segundo Oliveira et
al, in Bastos (1987, p.86):
Aquela urbs de gente rural assumia o aspecto de um burgo comercial e
industrial. Construíam-se edifícios público, melhoravam de aspecto as
construções particulares,veio o telefone, vieram os bondes puxados a burros,
multiplicaram-se as escolas secundárias e chegaram as superiores, fazia-se
saneamento.

A cidade de Juiz de Fora, ainda segundo Howyan (1983, p.31)
“... sem sombra de dúvida, é a cidade do Estado de Minas Gerais onde o
comércio é mais ativo e que, por conseguinte, é susceptível de um grande e
rápido desenvolvimento, Juiz de Fora que já possuiu grandes fábricas e
numerosas indústrias.”

O centro urbano de Juiz de Fora se desenvolveu ao longo do curso do Rio Paraibuna,
inicialmente à margem direita, depois se expandiu pela margem esquerda, e de acordo com a
geomorfologia, a área central é hoje a mais compacta, mas a porção leste recebe uma grande
parte da população, mas já em outras regiões é bem esparsa como nas regiões Norte e
Sudoeste.
Também devemos destacar a construção da Estrada União Indústria que teve grande
importância para o desenvolvimento de Juiz de Fora, pois, foi para a época uma das primeiras,
ou a primeira, estrada brasileira construída com características modernas, e de acordo com
Castro et al, in Bastos (1987, p.63), a estrada União Indústria:
“Significou para Juiz de Fora o início de uma nova etapa de seu
desenvolvimento. De pequeno povoado, Juiz de Fora torna-se-á a cidade mais
importante da Província. Trouxe também modificações importantes na própria
mentalidade da época, com seu dinamismo e sentido de modernidade.”

Juiz de Fora se localiza na porção sudeste do Estado de Minas Gerais, na tradicionalmente
conhecida região da Zona da Mata mineira, uma das mesorregiões geográficas que compõem
o Estado de Minas, cidade que tem um destaque na Microrregião - Juiz de Fora, atualmente
composta por 33 municípios. Contando uma área de 1.429, 8 Km2, o que corresponde a cerca
de 15,8% da área total da microrregião, o município de Juiz de Fora limita-se com os
municípios de Lima Duarte, Pedro Teixeira, Santos Dumont, Ewbanck da Câmara, Bias
Fortes, Piau, Coronel Pacheco, Chácara, Bicas, Pequeri, Santana do Deserto, Matias Barbosa,
Belmiro Braga e Santa Bárbara do Monte Verde.
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Cidade de evidência na Zona da Mata Mineira Juiz de Fora possui 513.348 habitantes
residentes (IBGE, 2007). O município se localiza estrategicamente entre as três principais
metrópoles nacionais – São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte – tendo fácil acesso por
rodovias e ferrovias – por este último ao Rio de Janeiro e a Belo Horizonte.
De fácil acesso, mas de considerável distância, o que fez com que a polarização exercida pela
cidade acabasse por ganhar um espaço de abrangência considerável, tornando-a pólo para
inúmeras cidades menores localizadas em meio a esse “triângulo”, extrapolando sua área de
influência para além das divisas estaduais, atingindo especial e diretamente, diversas cidades
do Estado do Rio de Janeiro. (MACHADO,1997).
Inserido no complexo serrano da Zona da Mata mineira, encravado nos contrafortes da
Mantiqueira Setentrional, o município de Juiz de Fora, apresenta um relevo fortemente
dissecado que varia de ondulado a montanhoso, geralmente mostrando elevações com topos
arredondados, vertentes convexas e côncavo-convexas, terminando em vales planos de
larguras variadas.
De acordo com plano diretor:
O perímetro urbano pode ser enquadrado em dois grandes domínios
geológicos: ao norte, os terrenos ocupados pelo Gnaisse Piedade e ao sul,
pelas rochas antigas do Complexo Juiz de Fora”. Esses compartimentos
geológicos referem-se a “unidades de grande extensão, formadas por uma
variedade de rochas metamórficas, coerentes, duras e resistentes; destacam-se
ainda por serem muito antigas e por terem sido submetidas a intensos
dobramentos, falhamentos e fraturamentos”. Condicionado dessa forma, pelos
agentes morfogênicos predominantes na região”

A ocupação do espaço urbano de Juiz de Fora, desenvolveu-se inicialmente nas várzeas do rio
Paraibuna e, na medida de seu adensamento, foi ocupando os vales secundários formados
pelos afluentes desse rio. Hoje, já os tendo ocupado em quase sua totalidade cresce em suas
vertentes, em muitas vezes de forma desordenada, acarretando profundas alterações no espaço
urbano
5.1 Ordenamento do Território de Juiz de Fora
Juiz de Fora, bem como qualquer cidade do país, tem como agente normalizador do processo
de ocupação e urbanização um estatuto que busca assegurar à população boas condições de e
infra-estrutura urbana. No caso de Juiz de Fora são:
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Parcelamento do Solo; Lei 6909/86 que dispõe sobre o Código de edificações; Lei 6910/86
que dispôs sobre o uso e ocupação do solo. Estas leis gerenciam, delimitam e fiscalizam todo
o tipo de obra que for realizado dentro da área do município.
Apesar de parecer primeiramente como apenas um conjunto de leis do município, elas são
responsáveis por representar e regular o desenvolvimento de forma equilibrada e ordenada.
Sua aplicabilidade se estende desde a normatização de calçadas, marquises e estruturas
prediais, como também gerenciador do desenvolvimento de novas construções, loteamentos,
áreas de bairros, ocupação de áreas ambientais, etc.
Cabe ao planejamento urbano do município indicar locais para o desenvolvimento de
atividades e funções das aglomerações urbanas, potencializando ou incentivando o surgimento
de vocações econômicas locais. Assim, estará determinada a localização dos ambientes de
produção e reprodução que leva o funcionamento adequado.
O Perímetro Urbano do Distrito-Sede foi delimitado através da Lei Municipal 6910/86. Este
perímetro é considerado grande em relação à área efetivamente urbanizada. Apesar disto,
optou-se pela sua manutenção por considerar que, apesar do baixo índice de urbanização em
grande parte de sua área, a sua ocupação poderá ser mais bem controlada, estando dentro do
âmbito do Plano Diretor.
Os limites das Áreas Urbanas nos Distritos, os chamados Núcleos Urbanos foram definidos
pelo Decreto Municipal 4.210/89, e foram revistos em função da necessidade de atendimento
ao crescimento de sua população.
Foram criadas as Unidades Territoriais (UT)

com a finalidade de melhor aplicar o

planejamento. Estas unidades constituíam-se em subdivisões da Área Urbana do Distrito
Sede, que foram estabelecidas “de acordo com as características físico-urbanísticas e
socioeconômicas de cada uma” (LEI 6.910/86, cap. III, art. 5º). Porém, em 1989 a Lei
Municipal 4.219/89 criou 81 Regiões Urbanas (RU), unidades menores e mais coesas quanto
às suas características.
Atualmente, as UT que dividiam a Área Urbana do Distrito-Sede foram subdivididas em RU
(Região Urbana).O Plano Diretor (2000) instituído pela Lei 9811/2000 prevê a subdivisão da
cidade em Regiões de Planejamento (RP) e em Unidades de Planejamento, entretanto este
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plano não foi implementado pelas administrações municipais e assim permanece em uso as
UT criada pela Lei 6.910/86 e RU criada pela Lei 4.219/89.
De acordo com Plano Diretor de Juiz de Fora as Regiões de Planejamento seriam concebidas
como agregações de Regiões Urbanas, que é o conceito de unidade espacial em uso, foi
verificado pela administração da época que o próprio conceito de Região Urbana como
unidade aparentemente ao bairro, estava superado.
O bairro é a unidade territorial que o habitante da cidade tem mais facilidade de sintonizar e
reconhecer, mas apresenta a dificuldade de se for levado às últimas conseqüências, retalhar a
cidade quase ao nível de loteamento ou de rua. Assim, foi necessário adotar para o Plano
Diretor um conceito operacional de bairro, chegando-se à idéia de que, além de ser
reconhecido como tal pelo morador, também o seja pela sociedade em geral. Assim, ele conta,
geralmente, com uma comunidade organizada, transporte coletivo a ele dirigido, comércio
local de alguma expressão, escola etc. Para uso operacional foram adotados 111 bairros, que
correspondem em grande parte às 81 antigas Regiões Urbanas, algumas das quais,
subdivididas para dar conta das diferenças locais expressivas e incorporando também áreas
que as antigas Regiões Urbanas não abrangiam, como é o caso das localidades de Igrejinha e
Filgueiras.
Evidentemente, no interior de cada Região de Planejamento, há áreas de distintas
conformações topográficas e configurações quanto ao tipo e densidade da ocupação,
facilidades de infra-estrutura, traçado dos lotes e até características arquitetônicas das
construções. Por esta razão, cada Região de Planejamento seria considerada como sendo
composta de um número variável de Unidades de Planejamento, definidas por uma condição
de homogeneidade relativa das tipologias referidas.
Os bairros assim caracterizados possuem uma certa unidade morfológica, fornecida por algum
fator de unificação tal como a topografia, a forma de ocupação e uso do solo etc. Esta unidade
morfológica se dá também entre bairros vizinhos e este foi o critério utilizado para agregar os
bairros em Unidades de Planejamento. Segue-se que quanto menor a célula do espaço urbano,
o bairro possuirá ao mesmo tempo as duas características: de um lado ele se articulará a um
certo vetor urbano (Região de Planejamento) e, de outro, a outros bairros com características
morfológicas específicas (Unidade de Planejamento).
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A cidade de Juiz de Fora apresenta extensas áreas verdes dentre elas a Reserva Biológica
Santa Cândida, a Mata do Borboleta/Fábrica, a Mata de São Pedro (junto a represa), Poço
D’anta e a Mata do Morro do Imperador. Essas áreas acabam por tornar região atrativa à
população de classe alta, que busca melhores condições de moradia em áreas distantes do
centro com menor índice de poluição e que tenham áreas arborizadas.
Porém, essa rápida urbanização vem promovendo sérios impactos ambientais a essas áreas,
principalmente, a Mata do Morro do Imperador, que sofre um processo de ocupação por
loteamentos fechados que vêm promovendo uma intensa retirada da vegetação para a
implantação dos mesmos.
Em outras áreas da cidade a ocupação das encostas e áreas de matas ocorre de forma
desordenada, seja pelas populações de baixa renda ou pela população de classe média, como
os bairros Linhares, Floresta, Retiro, entre outros.
Segundo o art.2º do Código Florestal (Lei Federal n.º 4771, de 15 de setembro de 1965) áreas
com vegetação natural situadas no topo de morros, como a Mata do Morro do Imperador, são
consideradas áreas de preservação permanente. Porém, a vegetação dessa área vem sendo
retirada gradativamente para a implantação de loteamentos fechados, com o consentimento
dos órgãos ambientais municipais, que fornecem o licenciamento para sua implantação.
A retirada da vegetação juntamente com a impermeabilização do solo ocasiona, no período de
chuvas mais intensas, alagamentos nas áreas mais baixas, principalmente junto aos córregos,
afetando mais diretamente as populações mais carentes que vivem próximas a estas
localidades.
Muitos dos problemas ambientais urbanos surgem como resultado da administração ineficaz e
sem continuidade, de planejamento deficiente e da ausência de políticas urbanas coerentes,
mais do que do próprio processo de urbanização. Em muitos países em desenvolvimentos e os
ditos subdesenvolvidos, principalmente os da América Latina, a experiência tem demonstrado
que não há recursos financeiros, tecnologia ou conhecimentos especializados que possam
garantir o desenvolvimento ambientalmente sustentável ou proteger o meio ambiente.
Por exemplo, muitos países em desenvolvimento contam com amplas regulamentações sobre
poluição e proteção ambiental, mas a maioria delas raramente ou nunca é aplicada, por causa
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da inexistência de instituições e sistemas jurídicos apropriados, de vontade política e/ou de
administração competente, falhando gravemente na fiscalização. Por questões políticas, as
vezes, legitima-se a ocupação inadequada e ilegal.
Os países latino-americanos mostram uma urbanização orientada pelos interesses econômicos
e por uma demanda de lucros vultosos , o que favorece o acesso das elites e camadas mais
favorecidas à cidade urbanizada e a perversa exclusão das camadas populares do acesso a tais
recursos.
Com o desenvolvimento econômico vivido atualmente nas cidades brasileira, podemos
considerar que o mesmo limita o investimento em políticas habitacionais e sociais. Com o
processo político de uma incapacidade de garantir mínimos sociais universais e a tolerância à
transgressão dos mecanismos por parcelas da sociedade. A disputa pelos investimentos
públicos em infra-estrutura por grupos sociais mantém uma distância física e social entre as
classes existentes.
Como pólo regional, Juiz de Fora exerce uma influência marcante sobre sua circunvizinhança.
Isso pode ser visualizado na importância que o saldo migratório tem no crescimento
demográfico da cidade, já historicamente registrado, particularmente debitado à atratividade
que esta cidade exerce na região, uma vez que, entre os imigrantes, de acordo com a
Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), cerca de 88% são provenientes do sudeste mineiro e de áreas
fluminenses próximas à divisa dos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, fortemente
polarizada pela cidade. Este contingente populacional busca em Juiz de Fora uma solução
para melhoria de qualidade vida, principalmente após a “retomada” do crescimento industrial.
Parte dessa população

imigrante tem um bom padrão de vida que destinam-se aos

“loteamentos fechados” da cidade alta, mas uma parcela significativa dos imigrantes não
consegue se estabelecer financeiramente, constituindo uma das causas principais para o
aumento do número de submoradias em Juiz de Fora.
O Município de Juiz de Fora tem se caracterizado por um crescimento urbano acelerado, em
alguns casos desordenado, enquanto outros, ordenados e legalizados. Fato que nos preocupa,
pois muitas ocupações estão em áreas de preservação permanente (APP).
Esta ascensão tem sido marcada por um crescimento desordenado em áreas de encostas,
principalmente as escolhidas pelas populações de baixa renda ocupando todos os espaços
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possíveis de ilegalidade e de periculosidade.
A ocupação de áreas de risco geoambientais em Juiz de Fora atinge grandes proporções. A
falta de alternativas habitacionais coloca como solução para a população de baixa renda
apenas a invasão e ocupação de áreas inadequadas para habitação, entre as quais, destacam-se
as encostas de morros. A falta de conhecimento e de informações cria uma incapacidade das
populações pobres de se respeitar os padrões mínimos de habitações. Por outro lado, as
populações de classe alta e média alta também fazem parte deste processo de ocupações em
áreas ambientais as quais deveriam ser protegidas, porém distanciando das outras ocupações,
pois, essas estão apoiadas por todos os aparatos.
Como o acesso aos investimentos públicos nas cidades é mediado pela produção privada do
ambiente construído, particularmente pelo mercado de terras e imobiliário, os interesses
econômicos passam a orientar sua atuação pela captura destes investimentos como forma de
realização de lucros extraordinários, garantindo o acesso das camadas mais favorecidas à
cidade urbanizada.
Entretanto, predominam as ocupações que não possuem os devidos cuidados de
acompanhamento profissional, são ilegais e de população de baixa renda oriunda do interior.
Agricultores oriundos do campo para a cidade grande em busca de emprego. Essas grandes
ocupações, nessas áreas, provocam impactos ambientais, tornando-as suscetíveis a riscos de
deslizamentos e desmoronamento no caso de excesso de chuvas, uma vez que a devastação é
feita aleatoriamente.
Estes assentamentos e loteamentos se desenvolvem sem observar às legislações urbanas.
Intensifica desta forma o distanciamento entre o que propõe a lei e os resultados reais no
espaço urbano.
Juiz de Fora, cidade de “porte médio”, vive nas últimas décadas um processo intenso de
reorganização espacial, provocado pela mudança no uso e ocupação do solo urbano em
algumas de suas regiões. Nesse processo, surgem locais que se destacam pelo crescimento
demográfico, e alguns deles pelas aglomerações de população de baixa renda em áreas de
encostas.
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Para compreender problemas de infra-estrutura urbana e conseqüentes problemas de acesso as
certas moradias, primeiramente é preciso analisar as desigualdades consideráveis na
distribuição da riqueza e das oportunidades de estudo e trabalho na sociedade brasileira.
Estudos divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (1999) “constatam
que o extremo grau de desigualdade distributiva é o principal determinante da pobreza
brasileira. O fenômeno da concentração de renda no Brasil mostra uma incrível e perversa
estabilidade”. Ao longo do tempo, mesmo quando nossa economia cresce, a distribuição de
renda se vê num abismo cada vez maior.
De acordo com os dados divulgados pelo IPEA (1999):

Há pelo menos duas décadas a distribuição de renda permanece inalterada no
país, ou seja, os 10% mais ricos da população concentram em suas mãos 50%
da riqueza do país. Enquanto os 50% mais pobres ficam com apenas 14%,
aproximadamente o que ganha, sozinho, 1% dos mais ricos do país.

Esta desigualdade social se reflete na ocupação ilegal do espaço urbano tendo também como
causa o modelo urbanístico voltado à economia de mercado e a modernização.
O processo de ocupação e de consolidação de loteamentos populares em Juiz de Fora se
caracteriza, ainda, por certa lentidão. Áreas já transformadas, pelos seus moradores, muitas
drasticamente, e ocupadas convivem com terrenos vagos e desprotegidos, dando espaço a
taludes, no geral desprotegidos, e a “redes” imprevistas de drenagem, potencializando mais
uma vez erosões e deslizamentos.
Percebemos ainda que às deficiências de circulação, crescentes à medida que os loteamentos
populares vão se adensando, agregam-se ainda dificuldades também crescentes de transportarse o lixo doméstico para pontos de deposição adequados. Este passa a ser simplesmente
lançado nas vertentes, ao invés de destinado a caçambas, geralmente presentes em “bocas” de
morros. Lixo acumulado em encostas, além de atrair ratos e insetos e de produzir mau cheiro
é, um material capaz de deflagrar escorregamentos, envolvendo os próprios detritos e solos.
“O espaço da cidade capitalista é fortemente dividido em áreas residenciais segregadas,
refletindo a complexa estrutura social em classes” (CORREA, 1989, p.08). Além das divisões
em áreas pelo espaço, não podemos nos esquecer das fragmentações que existem, sendo que
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consideramos fragmentação como espaço constituído por diferentes usos da terra. De acordo
com Correa (1989, p.11)
“O espaço urbano capitalista – fragmentado, articulado, reflexo, condicionante
social, cheio de símbolos e campo de lutas – é um produto social, resultado de
ações acumuladas através do tempo, e engendradas por agentes que produzem
e consomem espaço”.

Dentro da perspectiva de empobrecimento da população e do direito à moradia que a
população tem, ocorre uma intensa ocupação desordenada e segregada do espaço urbano nas
cidades brasileiras. A questão de acesso à moradia digna, hoje, é um dos maiores problemas
enfrentados pelas esferas de governo no Brasil.
No contexto brasileiro, enquanto em 1991 havia a demanda por 5.374.380
novas moradias, em 2000 esse número sobe para 6.539.528 unidades
habitacionais representando acréscimo de 21,7% no decurso de quase uma
década, a uma taxa de crescimento de 2,2% ao ano. A elevação do grau de
urbanização brasileiro fez com que o déficit habitacional urbano ajustado
crescesse consideravelmente, em 1,5 milhão de moradias [...]. Relativamente,
no entanto, há ligeira queda do déficit, de 15,4% do estoque de domicílios
permanentes em 1991, para 14,6% em 2000 [...]. (Fundação João Pinheiro,
2002, p. 08).

Com relação às políticas públicas direcionadas para a parcela da população que vive nessas
áreas, vale destacar que a ação pública nas submoradias, nas últimas décadas, se caracterizou
não só pela insuficiência de investimentos em serviços de infra-estrutura urbana, como
também por limitações legais, restringindo a atuação governamental. Muitas vezes, essas
limitações legais geraram controvérsias sobre a provisão de serviços e infra-estrutura a essas
áreas e sobre a possibilidade de garantir posse ou propriedade de áreas invadidas e ocupadas
por submoradias.
No caso da política urbana, isso implica avaliar a gestão e o planejamento urbano nos seus
aspectos institucionais, financeiros, legais e político-administrativos, especialmente quanto ao
uso do solo, à habitação, à infra-estrutura e aos serviços públicos com vistas à contenção da
deterioração social e física do meio urbano.
A amenização dos problemas urbanos brasileiros passa pelo
reconhecimento de que a política urbana deve ser vista numa perspectiva
intersetorial, com inserção no contexto macroeconômico e social, tendo em
vista melhor aplicação dos investimentos urbanos, a ampliação da eqüidade
social, o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida da
população. (MOTTA, MUELLER & TORRES, 1997, p.40).
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Considerando a Política Urbana de Juiz de Fora, assistimos a todo o momento propagandas de
atração populacional. De acordo com informativos lançados pela prefeitura, nossa cidade
amplia a cada dia as vagas para a população carente em projetos sociais, lança campanhas de
cidadania e promove a inclusão social, além de informar que Juiz de Fora é uma cidade em
que a qualidade de vida é de excelência, comparada a de países desenvolvidos, ocupamos uma
posição de 30ª em empregar pessoas no país; todas as nossas crianças estão na escola, temos
leitos sobrando nos hospitais, a passagem urbana é uma das mais baratas do país; várias obras
garantem melhorias para a população, criam condições para geração de empregos e
promovem o crescimento da cidade.
A falta de políticas públicas eficientes de habitação e inclusão social cria um ciclo vicioso:
populações à margem da sociedade e sem orientação técnica não conseguem se estabelecer
em áreas adequadas, ocupam áreas de risco, sendo vitimadas e aumentando o custo social de
transferências, aluguéis, assistencialismo paliativo e indenizações, quando legalizadas.
Destacamos alguns tipos de irregularidades que podem existir em Juiz de Fora, como por
exemplo: as de áreas loteadas e ocupadas à margem da legislação de uso e ocupação do solo;
áreas com Projeto de Alinhamento e Loteamento (parcelamento) definido, tendo subdivisão
de lotes e ocupação de praças, vias, áreas verdes, áreas destinadas a escolas; áreas de
preservação, reservas florestais e áreas de risco: geotécnico, redes de alta tensão, faixas de
domínio de rodovias e ou ferrovias.
Trazemos aqui a Lei Federal 11.888/2008 e destacamos no Art. 1 que “assegura às famílias
de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação
de interesse social, como parte integrante do direito social à moradia previsto no Art.6º da
Constituição Federal.”
Além do Art.1, ressaltamos o Art. 2 e os parágrafos 1º e 2º que dispõe:
Art. 2o As famílias com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos,
residentes em áreas urbanas ou rurais, têm o direito à assistência técnica
pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse
social para sua própria moradia.
§ 1o O direito à assistência técnica previsto no caput deste artigo abrange
todos os trabalhos de projeto, acompanhamento e execução da obra a cargo
dos profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia
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necessários para a edificação, reforma, ampliação ou regularização
fundiária da habitação.
§ 2o Além de assegurar o direito à moradia, a assistência técnica de que
trata este artigo objetiva:
I - otimizar e qualificar o uso e o aproveitamento racional do
espaço edificado e de seu entorno, bem como dos recursos
humanos, técnicos e econômicos empregados no projeto e na
construção da habitação;
II - formalizar o processo de edificação, reforma ou ampliação da
habitação perante o poder público municipal e outros órgãos
públicos;
III - evitar a ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental;
IV - propiciar e qualificar a ocupação do sítio urbano em
consonância com a legislação urbanística e ambiental.

O risco ambiental quando analisado no contexto de desigualdades sociais, associado ao
ambiente urbano construído, e do processo de ocupação humana nas áreas urbanas,
principalmente nos de topografia acidentada nos possibilita avançar na idéia de problemas
como deslizamentos de encostas, enchentes entre outros. As intervenções ou à omissão do
poder público configuram e reconfiguram o desenho da cidade, mesmo quando presenciamos
uma disputa que envolve diferentes atores sociais.
Atualmente a preocupação com questões ambientais no Brasil vem gerando a delimitação de
um número cada vez maior de áreas com restrições à ocupação e, dentre estas, encostas são
especificamente ou circunstancialmente incluídas.
Uma breve análise das leis que abordam sobre as florestas e demais formas de vegetação,
torna-se necessária, além da lei municipal e da lei de uso e ocupação do solo e do decreto
Decreto Lei n.4312/90. Seguiremos uma hierarquia, começando pela Constituição Federal,
seguida da Lei 4.771 que instituiu o Código Florestal, depois partiremos para a Constituição
Estadual e em seguida no âmbito municipal.
5.2 Constituição Federal
Segundo Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que dispõe no Capítulo V
que aborda sobre o Meio Ambiente, o Art.225 diz que:
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“ Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações”

Ainda conforme esse artigo e de acordo com o primeiro parágrafo, é o Poder Público que
deverá assegurar a efetividade deste artigo com a incumbência de:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo
ecológico das espécies e ecossistemas;
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente,
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos
e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente;
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies
ou submetam os animais a crueldade.

5.3 Código Florestal – Lei N.4.771/65
E de acordo com a Lei n.4.771 de 1965 que instituiu o Código Florestal de 1965 em seu Art.1º
nos diz que:
“As florestas existentes no território nacional e as demais formas de
vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de
interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de
propriedade, com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta
Lei estabelecem.”
II -área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2º e 3o
desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o
bem-estar das populações humanas;

No segundo artigo do Código Florestal é abordado sobre as áreas de preservação permanente,
onde se lê:
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Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as
florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a
100% na linha de maior declive;
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as
compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas
regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território
abrangido, obervar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis de
uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo.
Art. 3º Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim
declaradas por ato do Poder Público, as florestas e demais formas de
vegetação natural destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
h) a assegurar condições de bem-estar público.

Ainda conforme o Art.3º do Código Florestal os parágrafos segundo, terceiro e quarto, nos
diz que:
§ 2º A supressão de vegetação em área de preservação permanente situada em
área urbana, dependerá de autorização do órgão ambiental competente, desde
que o município possua conselho de meio ambiente com caráter deliberativo e
plano diretor, mediante anuência prévia do órgão ambiental estadual
competente fundamentada em parecer técnico.
§ 3º O órgão ambiental competente poderá autorizar a supressão eventual e de
baixo impacto ambiental, assim definido em regulamento, da vegetação em
área de preservação permanente.
§ 4º O órgão ambiental competente indicará, previamente à emissão da
autorização para a supressão de vegetação em área de preservação
permanente, as medidas mitigadoras e compensatórias que deverão ser
adotadas pelo empreendedor. Art. 10. Não é permitida a derrubada de
florestas, situadas em áreas de inclinação entre 25 a 45 graus, só sendo nelas
tolerada a extração de toros, quando em regime de utilização racional, que vise
a rendimentos permanentes.

Destacamos aqui o parágrafo único do art.3º, nos diz que é de competência dos municípios a
fiscalização nas áreas urbanas e a atuação a União supletivamente ao que se refere o parágrafo
único do art.2º desta Lei, ou seja, devemos seguir os planos diretores e leis de uso do solo,
que devem respeitar os princípios e limites a que se refere este artigo.
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5.4 Constituição do Estado de Minas Gerais
Conforme a Constituição do Estado de Minas Gerais que dispõe sobre o Meio Ambiente no
art. 214, nos diz que:
“Todos têm direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e ao Estado e à
coletividade é imposto o dever de defendê-lo e conservá-lo para as gerações
presentes e futuras.”

De acordo com o parágrafo primeiro deste artigo fica a cargo do Estado a incumbência a
efetividade com as atribuições de:
I – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e disseminar,
na forma da lei, as informações necessárias à conscientização pública para a
preservação do meio ambiente;
II – assegurar, na forma da lei, o livre acesso às informações básicas sobre o
meio ambiente;
III – prevenir e controlar a poluição, a erosão, o assoreamento e outras formas
de degradação ambiental;
IV – exigir, na forma da lei, prévia anuência do órgão estadual de controle e
política ambiental, para início, ampliação ou desenvolvimento de atividades,
construção ou reforma de instalações capazes de causar, sob qualquer forma,
degradação do meio ambiente, sem prejuízo de outros requisitos legais,
preservado o sigilo industrial;
V – proteger a fauna e a flora, a fim de assegurar a diversidade das espécies e
dos ecossistemas e a preservação do patrimônio genético, vedadas, na forma
da lei, as práticas que provoquem a extinção das espécies ou submetam os
animais a crueldade.
VI – definir mecanismos de proteção à fauna e à flora nativas e estabelecer,
com base em monitoramento contínuo, a lista de espécies ameaçadas de
extinção e que mereçam proteção especial;
VII – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas,
métodos e substâncias que importem riscos para a vida, a qualidade de vida, o
meio ambiente, bem como o transporte e o armazenamento dessas substâncias
em seu território;
VIII – criar parques, reservas, estações ecológicas e outras unidades de
conservação, mantê-los sob especial proteção e dotá-los da infra-estrutura
indispensável às suas finalidades;
IX – estabelecer, através de órgão colegiado, com participação da sociedade
civil, normas regulamentares e técnicas, padrões e demais medidas de caráter
Curso de Especialização em Análise Ambiental da UFJF

42

operacional, para proteção do meio ambiente e controle da utilização racional
dos recursos ambientais;

5.5 Lei Municipal – N. 6908/86
Segundo a Lei Municipal n.º6908 de 31/04/86 no capítulo II dos requisitos urbanísticos para o
parcelamento do solo, seção I das proibições para o parcelamento do solo no município de
Juiz de Fora, o art.1º diz.
“Esta Lei buscando promover o predomínio do interesse coletivo sobre o
particular, visa, dentre outros motivos”.
V- Ordenar o crescimento da cidade.

O art 6º da mesma lei se refere às restrições para o parcelamento do solo onde se destacam os
incisos.
III - terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo
se atendidas as exigências específicas formuladas pela Prefeitura;
IV - terrenos nos quais as condições geológicas não aconselham a edificação;
V – Áreas contendo preservação ecológica ou naqueles onde a poluição
impeça condições sanitárias suportáveis de sua correção;
VI – Áreas contendo matas ou florestas, sem prévia manifestação favorável
das autoridades competentes;
VII - áreas com reservas naturais que o Poder Público tenha interesse em sua
defesa e proteção;
VIII – Área de beleza natural paisagística de interesse público.

O art 11 dá ao Poder Executivo o direito de criar zonas especiais sujeitos ao regime
específico, mais restritivo, podendo delimitar as respectivas delimitações urbanísticas com
vistas à preservação ecológica dos recursos naturais, defesa do patrimônio histórico e
arquitetônico, proteção ambiental e ecológico, à saúde pública, realização de cunho social,
etc.
5.6 Decreto Lei n.4312/90
Destacamos também o Decreto nº 4312 - de 24 de maio de 1990.
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Dispõe sobre o tombamento das "Vertentes Setentrional e Oriental do Morro
do Redentor", também conhecido como Morro do Imperador, Morro da
Liberdade, Morro do Cristo e do "Monumento ao Cristo Redentor".
O Prefeito de Juiz de Fora, no uso da atribuição que lhe confere o § 2º do
art.15 da Lei Municipal nº7282, de 25 de fevereiro de 1988, observadas as
demais disposições da Lei mencionada, em consonância com o que
determinam os incisos I e IX do Art. 30 da Constituição Federal e,
Considerando a conformação geográfica, barreira natural que se constitui de
escarpa abrupta, com declividade elevada, afigurando-se rochas "gnaissicas",
que orientou pensão urbana de Juiz de Fora, em cujo sopé encontra-se a área
central da cidade. O valor histórico, cultural, paisagístico e ambiental do
"Morro Redentor", como um dos principais marcos referenciais da cidade,
visitado em 1861 pelo Imperador D.Pedro II, por ocasião da inauguração da
estrada "União e Indústria", juntamente com o valor ecológico, cujas encostas
são revestidas de vegetação heterogênea, com árvores de vários portes,
desenvolvimento, texturas variadas e estágios vegetativos diversos, que
funcionam como um "agente de equilíbrio ambiental", considerando que o
local e uma área de lazer e turismo, de onde se tem uma visão abrangente da
cidade de Juiz de Fora e regiões circunvizinhas.
Ponderando que o "Morro do Redentor" é um monumento natural que não
pode ser associado em termos paisagísticos, integrando-se de maneira
imponente e harmoniosa com a cidade.

E por final considerando a documentação constante do processo administrativo PJF nº1814/90
DECRETA:
Art. 1º - Fica tombado o "Morro do Redentor", em suas vertentes setentrional
oriental conforme planta e descrição anexas a este decreto.
Art. 2º - Ficam tombados os aspectos paisagísticos constituídos pela formação
rochoso e a mata composta de árvores de porte médio e alto, arbustos, plantas
epífetas e vegetação rasteira.
Art. 3º - Ficam sujeitos ao prévio exame e aprovação da Comissão Permanente
Técnica Cultural todos os projetos relativos a telecomunicações e
infraestrutura de apoio, com finalidade de utilização pública do local onde
hoje se encontra o "Monumento ao Cristo Redentor" seu entorno delimitada a
área pela curva de nível de cota 944.
Art. 4º - Ficam sujeitos ao prévio exame e aprovação da Comissão Permanente
Técnico Cultural, todos os projetos relacionados com a vizinhança da área
tombada, delimitada da planta a este decreto, a fim de proteger sua viabilidade
e ambiência.

Quanto analisamos às ocupações e a política ambiental verificamos que tanto para
loteamentos irregulares quanto regulares se situados em áreas protegidas, com restrições
ambientais, a ordem urbanística e a ordem ambiental aparentemente colidem entre si.
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Já para os programas de recuperação ambiental associados aos programas de regularização
urbanística e fundiária - identificam as áreas onde a legislação restringe a ocupação e onde a
ocupação é impedida.
Abordamos que ainda onde a legislação for restritiva, estudos e projetos podem tentar
conciliar a ocupação e a preservação com programas de controle e recuperação de unidades
ambientais. Para que isso se torne realidade, o poder público estaria envolvido.
Ainda podemos abordar o Estatuto da Cidade que destaca a função redistributiva do
planejamento urbano e dos investimentos públicos - promoção da justiça social; sobre a
valorização do patrimônio ambiental e cultural e da ampliação de oferta de unidades
habitacionais e enfrentamento da produção irregular.
Dentro deste imenso conjunto de artigos e incisos das Leis brevemente analisadas verificamos
que os artigos e incisos se sobrepõem uns aos outros, ou seja, falam das mesmas coisas e
delegam as responsabilidades na hierarquia do padrão da Legislação brasileira.
Algumas leis estão diretamente ligadas ao controle do meio ambiente, e a municipal trata-se
do processo de uso e ocupação do solo e gerenciamento do desenvolvimento da cidade.
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6. UMA ANÁLISE DO ALTO TRÊS MOINHOS E DO MORRO DO
IMPERADOR

Procuramos nesta pesquisa trabalhar com dois exemplos em Juiz de Fora: o primeiro está
situado na região Leste da cidade e se caracteriza por ser um assentamento subnormal; o outro
está situado na região Oeste da cidade e se caracteriza como um loteamento fechado,
destinado a classe alta e média alta.
Na falta de políticas públicas habitacionais, não são poucos aqueles que erguem suas casas em
encostas muito íngremes e na beira de rios e estradas.
A pobreza é resultado de um padrão de organização social da produção e de acumulação de
capital de caráter estruturalmente dependente e excludente, cuja dinâmica conduziu
historicamente à conformação de uma estrutura social polarizada, marcada pela concentração
da riqueza, da renda, do poder político e dos direitos cidadãos em mãos de uma elite carente
de um projeto consistente de Nação e auto-centrada na defesa e ampliação de seus privilégios.
Dentro desta perspectiva, a pobreza é a expressão da desigualdade na distribuição riqueza e,
em grande medida como subproduto desta, da concentração da renda.
Conforme Correa (1999, p.63)
Em relação ao onde morar é preciso lembrar que existe um diferencial espacial
na localização de residências vistas em termos de conforto e qualidade. Esta
diferença reflete em primeiro lugar um diferencial no preço da terra – que é
função da renda esperada – que varia em função da acessibilidade e das
amenidades.

Segundo Correa (1999, p.29)
Na sociedade de classe verificam-se diferenças sociais que se refere ao acesso
aos bens e serviços produzidos socialmente. No capitalismo as diferenças são
muito grandes, e maiores ainda em países como, entre outros, os da América
Latina. A habitação é um desses bens cujo acesso é seletivo: parcela enorme
da população não tem acesso, quer dizer, não possui renda para pagar o
aluguel de uma habitação decente e, muito menos, comprar um imóvel.
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Neste capítulo faremos uma analise de cada exemplo, abordando aspectos gerais das regiões e
uma análise do modo de ocupação, visto que os dois exemplos mostrarem claramente
ocupações em encostas verifica-se que a degradação se dá de maneiras diferentes.
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Mapa 01:

SAGA/UFRJ - Sistema de Análise Geo-ambiental
Laboratório de Geoprocessamento
Mapa de Uso do Solo e Cobertura Vegetal de Juiz de Fora - MG - Oswaldo Elias Abdo
Adaptação - Telma Souza Chaves
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Legenda:
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Área Industrial
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Área Comercial
Área Mista Comercial
Rio Par aibuna
Corpos D’ água
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Mapa 02:

SAGA/UFRJ - Sistema de Análise Geo-ambiental
Laboratório de Geoprocessamento
Mapa de Declividade de Juiz de Fora - MG - Cézar Henrique Barra Rocha
Adaptação - Telma Souza Chaves
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Mapa 03:
SAGA/UFRJ - Sistema de Análise Geo-ambiental
Laboratório de Geoprocessamento
Mapa Geomorfológico de Juiz de Fora - MG - Maria Hilde de Barros Góes
Adaptação - Telma Souza Chaves
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6.1 A Região Leste e o Alto Três Moinhos
Mapa 04: Região Leste e suas Regiões Urbanas
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Mapa Temático
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Situada à margem esquerda do rio Paraibuna, entre os vales dos córregos, Tapera e Yung,
próxima à região Central, é constituída por grande número de bairros que se desenvolveram
ao longo das bacias hidrográficas desses córregos.
A ocupação desta região data do final do século XIX, já que a proximidade do centro tornou
tais áreas rapidamente urbanizadas. As características da Região Leste mostram uma
ocupação ao longo de parte da margem esquerda do rio Paraibuna.
Seu relevo é acidentado, principalmente no leste, onde se situa a Reserva Biológica Poço
D’Anta, que constitui barreira física à expansão; porém esta barreira natural limitou o avanço
da ocupação e tornou a densidade demográfica alta, superada apenas pela região do Centro.
A população em 2004 estava em torno de 100.742 mil habitantes; os bairros mais próximos ao
rio Paraibuna apresentam espaços urbanos mais bem estruturados, visto que as áreas são bem
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mais planas e de fácil acesso. Mas, de modo geral, a região é carente de áreas públicas e
possui sistema viário precário. A Região Leste é composta por 16 Regiões Urbanas (RU), que
abrangem muitos bairros. Somam-se hoje 30 assentamentos existentes nas RU da região
Leste, com um total de 3.768 domicílios, sendo a região de maior número de assentamentos
subnormais.
Quanto à tipologia, esta região apresenta áreas de riscos na partes mais elevadas dos morros,
agravada com as ocupações de habitações subnormais, especialmente nas áreas mais pobres
desta região.
A região possui pequena cobertura vegetal e o pouco existente encontra-se espalhado pela
região, destacando-se, contudo, a Reserva Biológica Poço D’Anta que fica na RU Santo
Antônio do Paraibuna.
Em relação aos recursos hídricos a região possuiu vários afluentes que de acordo com o Plano
Diretor (2004) constituem algumas das principais sub-bacias do rio Paraibuna: Córrego
D’Anta, Córrego Matirumbide, Córrego Tapera, Córrego Krambeck, Córrego Yung, que estão
localizados a esquerda do rio Paraibuna, e a direita os afluentes: córrego Olavo Costa e
Córrego Furtado de Menezes.
Conforme o Plano Diretor (2004) a região é formada em grande parte por maciços impróprios,
com declividades entre 30% e 50%, pequenas áreas com maciços favoráveis e áreas com
maciços favoráveis com restrições, além de áreas com maciços impróprios. Quanto à sua
litologia é formada em sua maioria por Anfibolitos e Metabasitos; algumas áreas por Argilas e
Areias,

e

pequena

área

de

Gnaisses

com

intercalações

de

Quartzitos

e

Charnockitos/Granulitos.
A RU de Linhares por está próxima ao centro econômico da cidade atraiu um contingente que
não queria se distanciar muito (ir para a periferia longínqua) passando a ocupar as encostas
de forma cada vez mais intensa.
Embora possuiu a proximidade com a região central, a RU Linhares difere em termos sócioeconômicos, sendo composta por bairros de baixa renda, com outros de residências de
populações de classe média, revelando assim suas individualidades.
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Pelas suas características geomorfológicas e processos de parcelamento e de ocupação do solo
inadequados, muitos através de invasões, existem distribuídas na RU várias áreas de risco que
se somam à precariedade das condições de vida da população de baixa renda.
O bairro Alto Três Moinhos localiza-se na região leste da cidade, pertencendo a RU Linhares
situada à margem esquerda do rio Paraibuna, entre os vales dos córregos Tapera e Yung,
próxima à região Central. É constituída por grande número de bairros que se desenvolveram
ao longo das bacias hidrográficas desses córregos. Possui uma topografia irregular e muitos
pontos vulneráveis a deslizamentos e escorregamentos de encostas.

Figura 01: Vista Parcial Média do Alto Três Moinhos, Google Earth, 2006

No assentamento Alto Três Moinhos , as casas são improvisadas, de padrão auto-construtivo,
distribuídas de maneira irregular; as encostas oferecem risco de desabamento no período de
chuvas, sem nenhuma infraestrutura básica, principalmente as que ocupam as áreas mais altas,
e para as que estão dispostas nas áreas mais baixas a infraestrutura é precária. A estrutura
urbana já consolidada é caracterizada por uma ocupação bastante adensada sobre uma malha
viária estreita e curvilínea, em busca de menores declividades.
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Figura 02: Vista Parcial Alto Três Moinhos, CHAVES, 2010

Os conjuntos de habitações totalmente precários são denominados como assentamentos de
submoradias. São locais de residência daqueles menos favorecidos, onde os domicílios são
construídos através da autoconstrução e sem atendimento de serviços essenciais de infraestrutura urbana. Segundo o IBGE, os locais que agrupam 51 ou mais submoradias são
denominados Aglomerações Subnormais – favelas ou similares. Aqueles com menos de 51
são denominados guetos ou redutos de população de baixa renda.
Na maioria dos casos, as submoradias se localizam em assentamentos irregulares – invasões –
que se distinguem pela ocupação espontânea em terrenos de propriedade alheia – áreas
públicas ou privadas – dispostas de forma desordenada e densa e, em conseqüência, podem
estar em áreas de riscos – ocupação de encostas íngremes, às margens de corpos d’água, etc.
Os assentamentos de submoradias também são áreas deficitárias em infra-estrutura urbana e
serviços essenciais públicos – rede de esgoto, iluminação pública, calçamento, coleta de lixo,
transporte, segurança, entre outros.
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Figura 03: Vista Parcial Alto Três Moinhos, CHAVES, 2010

Figura 04: Vista Parcial Alto Três Moinhos, CHAVES, 2010
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Podemos caracterizar duas formas de ocupação que se estruturaram nesse espaço urbano: a
primeira ocupação mais antiga que buscou as áreas mais planas deixando as encostas mais
íngreme para a segunda a ocupação por camadas da população de baixa renda que foram
“expulsas” das áreas mais planas ao longo do tempo por um adensamento populacional,
conseqüentemente pelo crescimento da cidade.
Figura 05: Vista Parcial Alto Três Moinhos, CHAVES, 2010

O baixo padrão de habitação, a invasão de terrenos públicos e particulares e a poluição de
córregos, estão entre os problemas enfrentados por esta RU, caracterizada, em parte, por
morros e áreas sujeitas às inundações, principalmente devido à precariedade da captação das
águas pluviais.
Conforme Plano Diretor (2004), a região Leste tem uma maior incidência em números
relativos de moradias em núcleos subnormais totalmente carentes de infraestrutura, sendo que
muitos dos seus moradores vivem de subempregos ou são desempregados, destacando-se as
ocupações do Alto Três Moinhos.
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Figura 06: Vista Parcial Alto Três Moinhos, CHAVES, 2010

Figura 07: Vista Parcial Distante do Alto Três Moinhos, Google Earth, 2006

As características físicas dessa região mostram um relevo acidentado, apresentando áreas de
risco nas partes mais elevadas dos morros, agravada com a ocupação de habitações
subnormais.
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Figura 08: Vista Parcial Alto Três Moinhos, CHAVES, 2010

Figura 09: Vista Parcial Alto Três Moinhos, CHAVES, 2010

Alto Três Moinhos se caracteriza por ser uma encosta com declividade, em sua maioria entre
5% a 37%, em certas áreas encontramos declividade entre 47 a 200%, segundo mapa de corte,
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superior a 100%. Sua ocupação se deu de maneira desordenada há cerca de 30 anos, sendo
que a parte inferior é mais bem estruturada e consolidada há mais tempo. Já na parte superior
de ocupação mais recente. Cerca de 13 anos, a abertura de caminhos, de acessos e escavações
para as construções, foi executada com equipamentos manuais e realizada pelos próprios
moradores, contribuindo para a descaracterização da topografia da região, sendo formadas
seções de aterros.
Figura 10: Vista Parcial próxima do Alto Três Moinhos, Google Earth, 2006

Analisando a figura 10 que data de 2006, verificamos que grande parte está desmatada onde a
ocupação humana se deu. Comparando a figura 10 com a figura 11 que data de 2000,
verificamos que em 6 anos o numero de habitações aumentou em muito e segui-se um padrão
desordenado acompanhando a topografia.. O arruamento não apresenta um traçado dentro dos
padrões urbanísticos aceitáveis (Lei.N.6908/86) muito em função da topografia local.Nestes
locais a simples abertura de ruas já causa instabilidades.
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Figura 11: Vista Parcial Alto Três Moinhos em 2000, PJF.

Conforme informações da Secretaria de Atividades Urbanas SAU uma das área do Alto Três
Moinhos trata-te de um loteamento não aprovado pela prefeitura, que foi implantado no local
pelo loteador com a venda de terrenos e posterior registro em cartório. As outras áreas são as
invasões que foram ocorrendo ao longo do tempo.
Em situações em que os loteamentos sitiam-se em áreas de risco, deveria responsabilizar
legalmente loteadores e cartórios, por danos materiais e perdas humanas nas áreas de riscos,
além da prefeitura pela falta de uma fiscalização eficiente.
Quanto a cobertura vegetal e ocupação do solo, analisando o mapa de corte,verificamos que a
leste, grande parte está coberta por vegetação rasteira, uma pequena área a nordeste e sudeste
ocupada pro mata, e áreas a leste e centro apresentam solo exposto, a área ao norte e sudoeste
tem uma ocupação residencial.
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Mapa 05:

Corte para Análise - Alto Três Moinhos
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Figura 12: Vista Parcial Alto Três Moinhos, CHAVES, 2010

A construção das casas, no Alto Três Moinhos ocorrem em terrenos que já foram alterados
de forma inadequada, para a implantação do próprio loteamento.
Com toda os problemas suscetíveis, alguns trechos de encostas do Alto Três Moinhos são
utilizadas como depósito irregular de lixo, o que nos causa grandes preocupações
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principalmente no período chuvoso que vai de setembro a março. Por ser uma área de relevo
acidentado e com a falta de infraestrutura básica, o local não possibilita a entrada de
caminhões da Demlurb para a coleta de lixo e os moradores não têm a preocupação de levar o
lixo até a rua mais próxima onde há coleta regular.
Figura 13: Vista Parcial Alto Três Moinhos, CHAVES, 2010

Analisando a figura 13, verificamos que a rede de capitação pluvial é inexistente, existe
somente uma via principal com largura máxima de 3 metros, porém alguns trechos verifica-se
estreitamento da via, a via de pedestre, é pequena, em alguns trechos existe somente de um
lado e em outros não existem. Nos trechos em que o relevo torna-se mais íngreme o acesso as
moradias se dão através de escadas. Além da via principal existe duas escadas principais,
estão em estado precário, como muito mata que já estão invadindo os degraus, em uma dela
falta alguns degraus, verifica-se também a falta de iluminação pública, e no decorrer do
caminho muito lixo aparece.
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Figura 14: Vista Parcial Alto Três Moinhos, CHAVES, 2010

Mapa 06:

Corte para Análise - Alto Três Moinho
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Como podemos verificar as ocupações no Alto Três Moinhos desenvolveram-se de maneira
inadequada em áreas de riscos ambientais como escorregamento e deslizamentos de encostas.
Existem ocupações em algumas áreas reguladas, pois atualmente o Alto Três Moinhos é um
bairro. Porém, chamamos atenção para as áreas de maiores altitudes e declividades, que estão
sendo ocupadas por invasões de populações de baixa renda. Constata-se que o Alto Três
Moinhos sofre uma ampla degradação de suas encostas, mas que é um processo histórico
sócio econômico e cultural de Juiz de Fora.
Mapa 07:
Corte para Análise - Alto Três Moinhos
SAGA/UFRJ - Sistema de Análise Geo-ambiental
Laboratório de Geoprocessamento
Mapa Geomorfológico de Juiz de Fora - MG - Maria Hilde de Barros Góes
Adaptação - Telma Souza Chaves
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Mapa sem Escala:

Observando o mapa de corte geomorfológico constatamos que, a área de encosta convexa
c/pastagem, que está no sentido sudoeste a sudeste, é grande, se compararmos com as fotos
tiradas no local, averiguamos que a área de pastagem realmente torna-se considerável. A área
de interflúvio estrutural que está na área central, e a de encosta côncava com pastagem a
sudeste, são pequenas. Já a área de terraço colúvio aluvionar urbanizado, que se estende de
sudoeste a nordeste, é grande, e compararmos novamente com as fotos do local verificamos a
veracidade. A noroeste verificamos encosta estrutural retilínea, e também a noroeste é grande
a área de interflúvio estrutural degradado. E ao norte há uma área de encosta convexa
degradada, se também comparamos o mapa de corte com a foto distante do Google Earth,
podemos verificar a realidade atual, lembrando aqui que a foto data de 2006.
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6.2 A região Oeste e Morro do Imperador
Mapa 08: Região Oeste e suas Regiões Urbanas
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Fonte: CPS/UFJF, 2010
Mapa Temático
Autora: CHAVES, Telma Souza

A Região Oeste apresenta sua estruturação viária baseada em quatro vias principais: A
Estrada Engenheiro Gentil Forn, Av. Presidente Costa e Silva, Av. Henrique Pedro Krambeck
e Av. Guadalajara.
A RU São Pedro, região comumente identificada como Cidade Alta, extende-se, no sentido
leste-oeste, do Morro do Imperador até à bacia do Córrego São Pedro. A “Cidade Alta” data
da criação da Colônia D. Pedro II que fornecia mão-de-obra imigrante para a construção da
estrada União & Indústria.
Embora se destaque o antigo assentamento de Borboleta e São Pedro por colonos alemães, a
ocupação da região foi intensificada após a construção da BR-040. Possui vários eixos de
penetração, que às vezes se comportam como elementos de ligação ao Centro com o eixo do
extremo oeste (representado por esta rodovia federal), transformando áreas da RU em
corredores viários para aqueles que desejam atingir a BR-040.
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Os imigrantes habitaram casas construídas pela Companhia, mas logo se fixaram
definitivamente, desenvolvendo várias atividades urbanas e rurais que conferiram relativa
autonomia às colônias, com relação à cidade.
Apresenta-se, como “área de expansão urbana”, fruto de uma orientação que encontra seu
principal marco na implantação da Av. Independência. Se antes a cidade se definia pelas áreas
norte e sul, tendo a Av. Rio Branco como principal estruturadora, depois da conclusão da Av.
Independência ocorreu a consolidação da “Cidade Alta”, definida pela sua ligação com a BR040. Nota-se relativa desintegração do Bairro Borboleta com relação aos demais da região,
principalmente em função da sua posição geográfica e da diferença de altitude.
Novas ligações ao campus da Universidade Federal de Juiz de Fora pela Avenida
Independência e à BR-040 proporcionaram intensificação da ocupação, fazendo com que a
região fosse apontada entre os maiores responsáveis pela expansão da cidade.
A região de São Pedro faz parte da Região Oeste que ocupa 12,7% da área total do município
de Juiz de Fora que é de 45,26 Km2, com um total de 37 bairros, que se subdivide em 4
microrregiões, comportando 5,54% da população do município (25.287 habitantes –
IBGE/2000), tem densidade demográfica das mais baixas, 5,52 hab/ha. A região Oeste
caracteriza-se por uma ocupação horizontalizada, alastrada pela totalidade do território, com
predominância de residências unifamiliares de no máximo 2 (dois) pavimentos.
A região permaneceu durante anos com características predominantemente rurais devido à
extinção da Companhia e às dificuldades de acesso. A divisão originária seria: as colônias de
cima e de baixo, ambas agrícolas e a Villagen industrial.
Dentro de seus limites encontram-se áreas de relevância ambiental, como o Morro do
Imperador e seu entorno, as matas situadas ao longo da margem esquerda da Represa de São
Pedro e algumas áreas verdes no bairro Borboleta. Assim, para os padrões ambientais de Juiz
de Fora, esta região possuiu muitas áreas verdes; também se conta o Campus Universitário
que além das suas funções específicas, representa importante equipamento de recreação e
lazer para cidade.
Tal tendência vem se confirmando com a proliferação de condomínios residenciais e o
estabelecimento de equipamentos de lazer.
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No tocante aos recursos hídricos, a região é formada pelas nascentes e cursos superiores do
Córrego São Pedro, abrangendo a bacia hidrográfica que contém a Represa de São Pedro, o
Morro do Alemão, Fazenda São Judas Tadeu, Mata de São Pedro, Morro do Imperador e
Parque da Lajinha. Rica em recursos naturais e hídricos, com destaque para reservas florestais
e para o manancial da represa de São Pedro. Apresenta, porém, áreas carentes e infra-estrutura
precária. A construção das vias São Pedro e Interbairros poderá no futuro, alterar bastante as
características da ocupação, amenizando a problemática local, com um maior fluxo de
deslocamento para a população e melhorias na infra-estrutura básica.
As características da Região Oeste mostram uma ocupação desenvolvida a partir do Morro do
Imperador até o divisor de águas da bacia do Rio do Peixe, em cotas muito elevadas em
relação ao centro da cidade.
Por sua posição geográfica estratégica, aliada à presença de áreas de grande beleza natural, a
Região Oeste há décadas vem sendo apontada como área de grande potencial para o
crescimento da cidade. Já nos fins da década de 70, a Prefeitura encomendou o Plano Diretor
da Cidade Alta com a clara intenção de induzir a expansão para aquela região. Outros fatores
também demonstram esta intenção, como a instalação do Campus da UFJF, bem como a de
numerosos condomínios horizontais e loteamentos.
Esta região apresenta uma tipologia de ocupação urbana com contrastes significativos, com
predominância de granjeamentos destinados à classe média-alta e alta.
Porém, essa rápida urbanização vem promovendo sérios danos ambientais a essas áreas,
principalmente à Mata do Morro do Imperador que sofre um processo de ocupação por
loteamentos fechados que vêm promovendo uma intensa retirada da vegetação para a
implantação dos mesmos.
A implantação dos loteamentos fechados na Cidade Alta surgiu como uma proposta de
oferecer a população de classe média-alta e alta de Juiz de Fora um novo padrão de moradia,
com residências unifamiliares e que apresentavam como atrativo principal “fator segurança“,
justificado pela existência de portarias com cancelas que limitariam o fluxo de pessoas e de
veículos no interior dos mesmos.
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É necessário esclarecer entre a diferença de loteamento e condomínio para compreendermos
melhor o processo de ocupação.
•

Loteamento – a divisão do solo em lotes com urbanização havendo aberturas de
logradouro, prolongamentos, modificação ou ampliação dos existentes, sendo esta
uma modalidade de parcelamento do solo urbano. Definição esta extraída da Lei
Municipal n. º 6908 de 31 de maio de 1986.

•

“Loteamento Fechado” - segue a mesma definição acima citada, contudo seu
empreendedor, alegando promover maior segurança e bem estar aos proprietários das
futuras edificações, fecha o loteamento, ou seja, mura o seu entorno e implanta uma
guarita de segurança seguida de cancela para que assim limite o fluxo de pessoas e
veículos, dando ao mesmo o caráter de o que vulgarmente chamamos de “condomínio
fechado”, sendo este então um loteamento particular. Mas, vale assegurar que o espaço
ainda sim é público.

•

Condomínios – Adota-se o sistema de “fração ideal”, onde cada proprietário é dono da
mesma área, sendo todos interdependentes e onde se tem o estatuto do condomínio.
Existem condomínios verticais (prédios) e também horizontais.

O início do processo de ocupação desses loteamentos ocorreu de forma lenta, pois as pessoas
não acreditavam no sucesso do novo empreendimento devido à distância a que se situava do
centro. Porém, a partir da consolidação dos primeiros loteamentos, dentre eles podemos citar
o Parque Imperial, o que se viu foi à proliferação de loteamentos fechados na região, que hoje
proporcionam uma característica particular à mesma.
Os loteamentos fechados constituem empreendimentos altamente lucrativos às incorporações
que os executam, pois, apesar de ocorrer uma certa demora na venda dos lotes, estes
apresentam uma supervalorização a curto e médio prazo. De acordo com dados levantados
junto a Habitat Engenharia, responsável pela execução de vários loteamentos fechados na
Cidade Alta, dentre eles o Residencial Pinheiros, Alto dos Pinheiros, Portal da Torre,
Granville e o São Lucas I e II, os custos de execução desses projetos são muito altos, mas
devido a supervalorização dos terrenos estes acabam sendo mais lucrativos que os
loteamentos dito populares. Exemplo disso é o residencial Granville que no período de sua
implantação em 1993, tinha os lotes comercializados a cerca de 10 mil dólares e atualmente
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possuiu lotes com valor comercial de aproximadamente 25 mil dólares, constituindo assim
uma das áreas mais valorizadas de Juiz de Fora.
A instalação desses grandes empreendimentos proporciona ainda a atração de atividades
comerciais e de serviços que tem como finalidade lhes dar suporte. Assim, o que se vê na
região é uma concentração de lojas de materiais de construção, desde lojas de pequeno porte
até grandes comércios do segmento como o ABC, serralherias e vidraçarias. Além das
atividades mencionadas, outras como supermercados, açougues, padarias, farmácias, postos
de combustível, oficinas mecânicas, academias de ginástica e restaurantes estão presentes na
região. Outra atividade importante está ligada à diversão noturna com bares, danceterias e
boates que concentram-se quase que exclusivamente na Cidade Alta.
A vegetação dessa área vem sendo retirada gradativamente para a implantação de loteamentos
fechados com o consentimento dos órgãos ambientais municipais e Instituto Estadual de
Florestas - IEF, que fornecem o licenciamento para as construções. O IEF fornece parecer que
faz parte do processo de licenciamento na Agenda JF. A Câmara de Atividades de
Infraestrutura e Saneamento – CAIS do CONDEMA e que expede a licença.
A retirada da vegetação juntamente com a impermeabilização do solo ocasiona, no período de
chuvas mais intensas, alagamentos nas áreas mais baixas, principalmente junto ao córrego de
São Pedro, afetando mais diretamente as populações mais carentes que ali vivem. Além disso,
o grande volume de esgoto doméstico jogado diretamente no mesmo córrego, o transforma
num grande proliferador de doenças e ainda ajuda na poluição da bacia do Rio Paraibuna ao
qual faz parte.
De acordo com Plano Diretor (2004) a região é formada por maciços favoráveis, maciços
favoráveis com restrições, alguns maciços impróprios, áreas com restrições, com declividades
entre 30% e 50%. Quanto a sua Litologia é formada em sua maioria por Gnaisses Kinsigiticos
e algumas áreas de Argilas e Areias e outras com Charnockitos/Granulitos.
A Região de Planejamento Oeste apresenta extensas áreas verdes, dentre elas, a Reserva
Biológica Santa Cândida, a Mata do Borboleta/Fábrica, a Mata de São Pedro (junto a represa)
e a Mata do Morro do Imperador. Essas áreas acabam por tornar região atrativa à população
de classe alta que busca melhores condições de moradia em áreas distantes do centro com
menor índice de poluição que tenham áreas arborizadas e com muita vegetação próxima.
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Figura 15: Vista Parcial Media Morro do Imperador, Google Earth, 2006

Figura 16: Vista Parcial Distante Morro do Imperador, Google Earth, 2006

Novamente trazemos lembramos aqui do art.2º do Código Florestal (Lei Federal n.º 4771, de
15 de setembro de 1965) que deixa claro que florestas com vegetação natural situadas no topo
de morros, são área de preservação,

como a Mata do Morro do Imperador. Porém, a

vegetação dessa área vem sendo retirada gradativamente para a implantação de loteamentos
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fechados com o consentimento do órgão ambiental municipal e o IEF, que fornece o
licenciamento para a construção dos mesmos.
Mapa 09:

Corte para Análise - Morro do Imperador
SAGA/UFRJ - Sistema de Análise Geo-ambiental
Laboratório de Geoprocessamento
Mapa de Declividade de Juiz de Fora - MG - Cézar Henrique Barra Rocha
Adaptação - Telma Souza Chaves

N

Região Oeste

Legenda:
0 - 5%
5 -10%
10 -20%
20 - 30%
30 - 37%
37 - 47%
47 - 60%
60 - 70%
70 - 80%
80 -90%
90 - 100%
100 - 200%
200 - 300%
> 300%
Limite de Bairros
Limite Morro do imperador
Mapa sem Escala

O Morro do imperador se caracteriza por ser uma encosta com declividade do norte até o sul
encontrando em sua maioria 80%, podendo encontrar algumas áreas com declividade entre
80% a 100%. Já na região central encontramos declividade de 0% a 30% em sua maioria,
formando um pequeno platô; na região oeste encontramos também uma declividade em sua
maioria de 0% a 30%, com algumas regiões que vão de 37% a 60%.
Quanto a cobertura vegetal e ocupação do solo, analisando o mapa de corte, verificamos que
uma grande área está coberta por mata; ao sul e a leste encontramos solo exposto ; leste, sul
e oeste temos vegetação rasteira; finalmente a ocupação residencial está na parte oeste norte e
central.

Curso de Especialização em Análise Ambiental da UFJF

71

Mapa 10:

Corte para Análise - Morro do Imperador
SAGA/UFRJ - Sistema de Análise Geo-ambiental
Laboratório de Geoprocessamento
Mapa de Uso do Solo e Cobertura Vegetal de Juiz de Fora - MG - Oswaldo Elias Abdo
Adaptação - Telma Souza Chaves
N
Legenda:

Região Oeste

Mata
Solo Exposto
Vegetação Rasteira
Capoeira
Área Industrial
Área Residencial
Área Comercial
Área Mista Comercial
Rio Paraibuna
Corpos D’ água
Arruamento
Poço D’ Anta
Represa Dr.João Penido
Represa de São Pedro
Limite de Bairros
Limite Morro do Imperador

Mapa sem Escala

Mapa11:
Corte para Análise - Morro do Imperador
SAGA/UFRJ - Sistema de Análise Geo-ambiental
Laboratório de Geoprocessamento
Mapa Geomorfológico de Juiz de Fora - MG - Maria Hilde de Barros Góes
Adaptação - Telma Souza Chaves

Região Oest e

N

Legenda:
En costa Estru tu ral R etil ín ea
Interfl úvio Estrutura l Tu rísti co
Interfl úvio Estrutura l Urb an iza do
Interfl úvio Estrutura l De gra da do
En costa C ônc ava U rba ni zad a
Te rraço C ol úvi o A luv ion ar U rba niza do
Te rraço C ol úvi o A luv ion ar c/Veg etaçã o
En costa R etilín ea D eg rad ad a
Interfl úvio Ap la in ado Urb ani zad o
En costa Estru tu ral C on vexa
En costa C onv exa U rba ni zad a

Mapa sem Escala:
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Analisando o mapa de corte geomorfológico abaixo, constatamos que, a área de encosta
estrutural retilínea com no sentido norte sul é considerável. E ao compararmos com a foto do
Google Earth verificamos a área de interflúvio estrutural turístico. A sudoeste há uma área de
interflúvio estrutural degradado, já na área central localiza-se as áreas de interflúvio estrutural
urbanizado. A noroeste encontramos áreas de terraço colúvio aluvionar com vegetação,
encosta estrutural convexa , e interflúvio aplainado urbanizado, e uma pequena área de
encosta convexa urbanizada. Se compararmos o mapa de corte com as fotos do Google Earth,
podemos verificar que está bem próximo da realidade quando analisamos ás áreas urbanizadas
e as áreas degradadas.

Figura 17: Vista Parcial Morro do Imperador- Loteamento Chalés do Imperador, Google Earth, 2006

Seguindo a análise, destacamos na foto acima o loteamento Chalés do Imperador. Verifica-se
que a ocupação humana está avançando cada vez mais com uma infra-estrutura que não se dá
nos assentamentos subnormais: as vias de acesso, são amplas e as moradias espaçosas. Porém,
podemos observar nesta foto uma grande área com solo exposto e uma vegetação rasteira. A
ocupação está praticamente na área do topo do morro, onde a declividade possibilita a
construção das moradias.
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Figura 18: Vista Parcial Chalés do Imperador, CHAVES, 2010

Figura 19: Vista Parcial Chalés do Imperador, CHAVES, 2010
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Quando analisamos a foto verificamos que a mata ainda permanece nas áreas onde a
declividade é maior. Por isso, dependendo do ângulo do observador, dá a entender que pouca
área está desmatada.
Figura 20: Vista Parcial Chalés do Imperador, CHAVES, 2010

O Morro do Imperador atualmente é uma área de preservação permanente – APP. Porém,
parte de sua encosta é ocupada por loteamentos fechados, destinados a classe alta. Com isso,
mais um tipo de degradação de encostas na cidade de Juiz de Fora se fez presente. Contudo,
uma degradação que aos olhos dos moradores não acarretam tantos problemas, pois
aparentemente não salta

aos olhos da população: equipamentos urbanísticos foram

implantados e a imagem deste tipo de degradação suavizou-se e somente um especialista tem
a capacidade de medir o grau de degradação que ocorre no Morro do Imperador.
Analisando a figura 21, verificamos que as vias são todas pavimentadas com asfalto, são
amplas, com 6 metros de largura, e 2 metros de cada via para pedestre, somando um total de
10 metros para o alinhamento destinado, à abertura de vias. A rede de capitação pluvial está
presente em todas as vias, juntamente com a iluminação pública, e coleta de lixo.
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Figura 21: Vista Parcial Chalés do Imperador, CHAVES, 2010

Figura 22: Vista Parcial Chalés do Imperador, CHAVES, 2010
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Figura 23: Vista Parcial Chalés do Imperador, CHAVES, 2010

Figura 24: Vista Parcial Chalés do Imperador, CHAVES, 2010
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Analisando as fotos, 22, 23 e 24, verificamos que ainda existem resquícios de mata, por todo
o loteamento. Em alguns lotes, a mata está cercada, fazem parte do quintal. Já para os
loteamentos que estão a venda é possível ver claramente trechos de mata que serão
desmatados, para a construções de novas moradias, destacamos as áreas destinadas ao
loteamentos. Observando a foto 24 verificamos que os lotes possuem áreas maiores.
Destacamos que as encostas da cidade de Juiz de Fora perderam e continuam perdendo sua
cobertura vegetal ao longo do crescimento e da ocupação urbana da cidade, encostas que estão
sofrendo processos de erosões sem nenhuma preocupação de recuperação por órgãos
responsáveis.
Podemos falar aqui que as encostas estão sendo degradadas pelo avanço de parcela da
população de classe média-alta e alta na busca de melhores áreas para habitação,
principalmente aquelas que oferecem áreas verdes, e outras degradas por ocupações da
população de classe média e de baixa renda, parcela essa que degrada ou acelera o processo
de degradação de encosta também com a retirada da vegetação.
Os exemplos aqui demonstrados, nos deixa claro, dois modos de degradação de encostas que
a cidade de Juiz de Fora perpassa, porém são duas maneiras diferentes: de um lado um
processo mais rápido e acelerado, que leva a população a riscos de vida, pelo fato de não
possuírem nenhum equipamento urbano ou infraestrutura que torne suas moradias seguras; do
outro, um tipo de degradação mais lenta, pois os equipamentos urbanos e paisagísticos estão
presentes existe acompanhamento técnico e, as custas de altos investimentos, as moradias são
seguras.
Fica claro, que os problemas de degradação de encosta em Juiz de Fora, não é regional, e sim
um problema sócio-econômico da população. O fato de escolhermos um estudo de caso na
região leste e outro na região oeste, nada tem com a geologia das regiões, pois se analisarmos
uma mesma região encontraremos processos diferente de degradação em suas encostas.
Conforme Almeida (2005, p.4)

Na década de 1910 e 1920 algumas resoluções foram emitidas pela Câmara
Municipal no sentido de evitar o acúmulo de operários, pobres e vadios no
centro da cidade. Destaco as resoluções N.º 666 de 14.10.1912, n.º 706 de
01/02/1916 e n.º 869 de 02.05.1921, que tratam respectivamente da isenção de
imposto para a construção de casas de operários, da proibição da construção
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de avenidas para moradias de operários no centro e da proibição de indivíduos
sem profissão também na área central. Estas medidas junto com algumas
outras foram causadoras de um processo de periferização que se agravou no
decorrer dos anos devido à falta de estrutura dada a estas regiões.

A questão ambiental em Juiz de Fora começou a ser pensada muito tarde: podemos considerar
que apenas no fim do século XX uma preocupação surgiu pelo poder público e começou a ter
um destaque, preocupação essa que deveria ter sido colocada em pauta anos antes.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que a

ocupação desordenada, principalmente quando alcança trechos de

encostas com áreas desmatadas, reúne fatores que induzem a instabilização das mesmas. É
comum no Brasil encostas com essas características, e nas favelas brasileiras das grandes
metrópoles, ou cidades médias, observamos com uma grande freqüência, cortes e aterros
indiscriminados, ocupação de aterros não contidos, retirada de vegetação, ocupações em áreas
de drenagens naturais, lançamento de lixo nas vertentes acarretando na modificação do
regime de escoamento das águas pluviais. Mas, esse tipo de ocupação advém de uma grande
parcela da população dos excluídos, ou seja, população de baixa renda.
Quando a ocupação ocorre por parte da população de classe média alta e alta renda, as
instabilidades, os riscos entre outros, não são tão grandes, pois esta parte da população está
juntamente com a modernidade da construção civil a seu favor contando com as ferramentas
possíveis que transportam o fator segurança.
O estudo sobre Degradação de Encostas em Juiz de Fora, desenvolvido ao longo deste
trabalho nos mostra de uma maneira clara as desigualdades no processo de ocupação de
encostas, assim como os demais problemas da cidade, nos permitindo apontar algumas
deficiências encontradas nas políticas públicas.
Como pode-se verificar, as ocupações no Alto Três Moinhos desenvolveram-se de maneira
inadequada, em áreas de risco ambientais, mais algumas ocupações em áreas reguladas,
tornando atualmente o Alto Três Moinhos um bairro. Porém, chamamos atenção para as áreas
de maiores altitudes e declividades, pois essas áreas foram e estão sendo ocupadas através de
invasões de populações de baixa renda. O Alto Três Moinhos sofre uma ampla degradação de
suas encostas, o que é um processo histórico, sócio econômico e cultural de Juiz de Fora.
O Morro do Imperador é uma área de preservação permanente – APP. Como explicar que
parte de sua encosta está ocupada por um loteamento fechado, destinado a classe alta. O
agravante é que continua sendo loteado mais áreas do seu entorno, pois a classe media-alta e
alta continuam na busca de melhores áreas para habitação, principalmente aquelas que
oferecem o verde.
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Afirmamos que as encostas da cidade de Juiz de Fora perderam e continuam perdendo sua
cobertura vegetal ao longo do crescimento e da ocupação urbana da cidade, encostas que estão
sofrendo processos de erosões sem nenhuma preocupação de recuperação por órgãos
responsáveis.
Estas políticas públicas direcionadas para a parcela da população carente, que vive nos
assentamentos de submoradias, como o Alto Três Moinhos se caracterizaram como
insuficientes em termos de investimentos para os serviços de infraestrutura urbana.
No caso da política urbana, isso implica avaliar a gestão e o planejamento urbano nos seus
aspectos institucionais, financeiros, legais e político-administrativos, especialmente quanto ao
uso do solo, à habitação, à infra-estrutura e aos serviços públicos, com vistas à contenção da
deterioração social e física do meio urbano.
Em Juiz de Fora consideramos que o planejamento urbano para as áreas carentes em
infraestrutura é quase inexistente, ou seja, só se fazem pequenas obras em épocas propícias
aos governantes. E para as áreas da classe média-alta e alta ela se torna mais presente com
todo o aparato técnico. Isso ao nosso ver constitui medidas mitigadoras, no caso de área de
população de baixa renda, que não levam ao fim do problema, e sim o transportam para o
futuro. Já no caso da população de classe média-alta e alta, resolvem-se as solicitações
quanto aos equipamentos urbanos necessários.
Para um melhor entendimento da problemática do

assentamento subnormal Alto Três

Moinhos, citamos a ENCASA; a Prefeitura atua no setor de moradia através da EMCASA
(empresa municipal incumbida das iniciativas de fomento à moradia popular), de economia
mista, responsável pela definição de ações vinculadas a habitação popular. Sua função é
cadastrar os demandantes de moradias e definir quando e de que tipo novas oportunidades na
área habitacional serão oferecidas para assentamento. Cabe a ela também a intermediação
entre a Prefeitura e outras esferas governamentais para fins de destinação de recursos,
administração, inclusive financeira, referente às soluções para moradia popular. As principais
funções da EMCASA são: criação de loteamentos; remanejamento das famílias de
assentamentos irregulares para novos loteamentos.
Quanto as legislações e decretos existentes, destacamos que, dentro de um complexo conjunto
de artigos e incisos das leis existentes, seja do âmbito federal, estadual ou municipal, se
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sobrepõe uns aos outros, levando o leitor a não entendimento de certas informações contidas,
podemos exemplificar o caso da legislação municipal de Juiz de Fora (6908/86) que faz
menção a declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), a se observar, mas não
impede que terrenos com maiores declividades sejam adaptados, salvo se atendidas as
exigências especificadas e formuladas pela Prefeitura. Que exigências são estas? A escrita
não traz nenhuma clareza ao leitor deixando-o em dúvida.
Os exemplos aqui demonstrados no estudo de caso, nos deixa claro, dois modos de
degradação de encostas que ocorrem em Juiz de Fora. Contudo, são maneiras diferentes, de
degradação, de um lado um processo mais acelerado pela população de baixa renda, levando
riscos de vida as mesmas, pois, os equipamentos urbanos são inexistentes. Já o outro um tipo
de degradação mais lenta, através da população de maior renda, que não correm o mesmo
risco, pois, os equipamentos urbanos e paisagísticos estão presentes. Porém, destacamos que
mesmo com todo o aparato as populações de maior renda não estão livres integralmente do
risco de deslizamento de encostas.
As “catástrofes naturais” quando assim denominadas

apresentam-se, na verdade, como

“catástrofes sociais”, pois são decorrentes da forma como se constroem as relações sociais e
políticas de dominação e resistência no Brasil. A lógica de organização da ocupação e uso do
solo nas cidades brasileira leva grandes parcelas populacionais a viverem em áreas de riscos.
Quando ocorrem as catástrofes, elas são freqüentemente ligadas a uma causa natural e a
construção social do risco é um processo sócio-histórico do processo urbano do povo
brasileiro.
A degradação é um fato visível, os impactos atingem não apenas o meio natural que as
cercam, mas se refletem especialmente sobre as comunidades e bairros mais pobres e centros
urbanos se deterioram. A política pública destinada a solucionar estes problemas tem sido tão
fragmentada que mantém, de maneira crônica, déficit de serviços urbanos, de infra-estrutura e
saneamento ambiental. A permanência desses problemas tem contribuído para afetar
negativamente os níveis de qualidade de vida da população urbana brasileira.
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