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RESUMO

O homem, na busca do desenvolvimento e evolução das suas atividades, 

se tornou agente de intensas transformações na dinâmica dos processos 

ambientais. As modificações por ele induzidas remontam à sua existência na 
Terra, tendo sido aceleradas ao longo do tempo, superando as resultantes dos 
processos naturais, e seus efeitos negativos, que incidem sobre o próprio homem, 

têm sido muitas vezes drásticos.

Considera-se que as modificações antrópicas mais efetivas no meio físico 

são aquelas realizadas pelo uso urbano-industrial, durante sua implementação, 
funcionamento e contínua transformação. Essa ocupação realizada, sem critérios 

técnicos e legais, possibilita o desencadeamento e aceleração de diversos 

problemas socioambientais, tais como: desabastecimento e degradação da 

qualidade das águas, poluição do solo e do ar, condições habitacionais precárias 
e outras degradações ambientais. Associam-se também a estes problemas, 
quanto ao meio físico, escorregamentos, erosões lineares, assoreamento, 

inundação e alagamentos.
No âmbito desta pesquisa, são analisadas como as diferentes formas de 

uso e ocupação do solo podem alterar ou desencadear processos do meio físico 
por meio de intervenções inadequadas do homem no ambiente. Quando essas 

alterações são significativas, resultam em impactos, que necessitam de medidas 
e diretrizes para mitigação ou resolução dos problemas decorrentes.

Utilizou-se, como estudo de caso, parte da área urbana e de expansão do 
Município de Mogi das Cruzes, por estar inserida na Região Metropolitana de São 
Paulo - RMSP, palco de intensas transformações urbana-industrial e ambiental; 
conter Área de Proteção Ambiental e Estação Ecológica em seu território; e 
apresentar suscetibilidade a processos do meio físico, entre os quais: inundação, 

erosão e escorregamento.

Palavras-chaves: uso e ocupação do solo, processos do meio físico, alterações 

ambientais, medidas e diretrizes, Mogi das Cruzes.
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ABSTRACT

Key-words: land use, processes in environment, environmental transformation, 

adequated measures or actions, Mogi das Cruzes.

processes.

The changes imposed by man since old ages has been accelerated along 
the time and their negative effects has come against Man itself, sometimes in a 

very drastic way.

Man induced changes in the physical environment, especially due to urban 

and industrial activities, have been very effective along the time of implementation, 
operation and continuous changing. The land use without technical and legal 

criteria allows the development of different types of social and environmental 

problems, such as: decrease of the volume and the quality of water resources, air 

and soil pollution, environmental and habitation quality degeneration. Problems 
related to landslides, erosion, silting up and floods are also connected to land 

degradation.
In the domain of this research, the different forms of land use are analysed, 

in order to know how unbalanced actions of man can produce or change the 
processes in environment. Significant changes can result in impacts, which must 

be mitigated by adequated measures or actions to solve the problems.
Part of the urban area of Mogi das Cruzes municipality was used for a study 

case. This area is situated in the São Paulo Metropolitan Region, a site where 
intense urban, industrial and environmental transformation occurs.

The study area also contains an Environmental Protection Area and an 
Ecological Station, and its terrains are prone to superficial processes such as: 

floods, erosion and landslides.

In the search for the development and evolution of its activities, Man has 

been the agent of intense transformations in the dynamics of environmental
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1 INTRODUÇÃO

e

A partir da avaliação destas modificações, identificam-se as atividades 

impactantes e posteriormente se estabelecem as medidas e ações para mitigar 

suas consequências (FREITAS & ALMEIDA, 1995).

Ao longo desse tempo, as modificações induzidas pelo homem têm sido 

aceleradas, superando as resultantes dos processos naturais, e seus efeitos 

negativos têm sido em muitas vezes drásticos. Tais processos naturais, que 

atuam sobre a superfície da Terra, refazem cotidianamente o ambiente físico, e 

seus efeitos são em geral lentos, levando em conta a perspectiva temporal do 

homem. Os eventos naturais considerados catastróficos pelo homem, como os 

terremotos,

(1) Entende-se por uso do solo as intervenções do homem no meio visando atender suas 
necessidades agrícolas, urbanas, industriais, entre outras (FREITAS & ALMEIDA, 
1997). A ocupação é o modo como se desenvolve este uso, como irrigação, 
implantação de pólos industriais e loteamentos. O termo solo é usado para designar a 
superfície da paisagem (FREITAS, 2000).

(2) Conforme FORNASARI FILHO et al. (1992) o termo processo, na Geologia de 
Engenharia, decorre de ações e fenômenos que ocasionam mudanças, sendo, 
portanto, dinâmico. Os processos do meio físico são considerados como processos 
do ambiente decorrentes de interações onde predominam componentes abióticos 
(água, rocha, solo e ar).

O homem participa na dinâmica do meio desde a sua existência na Terra, 

impondo modificações ao meio, intensificadas a partir da evolução das suas 

atividades: coleta de alimentos e caça, desmatamentos, agricultura, 

assentamentos urbanos, implantação de sistemas viários, atividades minerárias, 

construção de grandes obras civis e atividades ligadas ao desenvolvimento 

industrial.

A atividade humana, nas suas diferentes formas de uso e ocupação do 

solo(1) - atividades agrícolas, minerárias, empreendimentos urbanos e industriais, 

obras de infra-estrutura - é modificadora do meio ambiente, altera seus 

processos(2) e seu equilíbrio, ou seja, a dinâmica da paisagem e a evolução do 

ambiente, resultantes da interação entre os componentes bióticos e abióticos 

deste meio.
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De acordo com COLTRINARI (1997), a mais recente das grandes 

mudanças da Terra ocorreu nos últimos 50 anos, diferindo das anteriores quanto 
a magnitude, andamento e tipo, e que as modificações das paisagens terrestres 
continuam sendo componentes importantes nessas mudanças. Acrescenta 
também que muitas das atividades humanas que ocasionam transformações 

estão fortemente concentradas, bem como suas consequências ambientais.

GUGLER (1996) comenta que as transformações urbanas mundiais podem 
ser vistas como último legado do século XX, visto que a população urbana já 
havia alcançado metade da população mundial.

ROSS (1995) comenta que o acréscimo do conhecimento técnico-científico 
dos séculos XVIII, XIX e XX possibilitado pelo capitalismo colocou definitivamente 
os interesses das sociedades humanas de um lado e a preservação da natureza 

de outro.

Entretanto, a interferência humana não ocorreu igualmente, qualitativa e 

quantitativamente, em todos os lugares.

erupções vulcânicas e movimentos de massa, ocorrem de maneira trivial no 
contexto da dimensão da Terra e do tempo geológico, conforme DETWYLER & 

MARCUS (1972).

As modificações antrópicas mais intensivas estão associadas à grande 

concentração urbana, o que faz com que muitos considerem o século XX como o 
século urbano. Nas últimas décadas o acelerado processo de urbanização e o 
avanço da tecnologia têm gerado sérios problemas ao ambiente.

Mesmo que tenha havido avanços tecnológicos, à medida que o homem, 

na busca do desenvolvimento e evolução, se tornou agente de intensas 
transformações ambientais, o preço foi muito elevado. ALMEIDA & RIBEIRO 

(1998) citam que, para melhor eficiência, se utilizou indiscriminadamente de 
insumos agrícolas, agrotóxicos e fertilizantes, os quais são carreados pela água, 

contaminam sedimentos e atingem plantas e animais; e que, para desenvolver as 

ferramentas necessárias à construção de suas civilizações, se deram os impactos 
decorrentes das atividades minerárias.
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No Brasil, as intervenções realizadas pelos indígenas no meio ambiente 
foram pouco significativas, mesmo praticando a derrubada da mata e a queimada 

para caça, pesca e agricultura de subsistência. De acordo com DEAN (1996), 

esse tipo de agricultura itinerante era menos invasivo, pois não congelava 

permanentemente o processo de sucessão, visto que a exploração era 

temporária. Mesmo assim, MONBEIG (1977) considera que formações vegetais 
secundárias de cerradinho ou de quiçaça, junto à Mata Atlântica, seriam 

resultantes dessas atividades.

O café transformou a região Sudeste do Brasil, em especial os estados de 
São Paulo e Paraná, ao alterar sua cobertura vegetal e favorecer a formação e 
crescimento dos principais centros urbanos, com a instalação da infra-estrutura de 
transportes (ferrovias), e o surgimento de serviços e, posteriormente, de 

indústrias.

Com os lucros advindos da cultura cafeeira, no Estado de São Paulo, foi 
possível subsidiar a indústria manufatureira, e, conseqúentemente, houve um 
afluxo de população para o Estado e principalmente para a Região Metropolitana 
de São Paulo - RMSP, que se transformou no principal centro urbano-industrial do 

País.

Vários fatores contribuíram para que São Paulo passasse a ser não apenas 
o maior parque industrial brasileiro, mas também da América Latina, conforme 
atesta VILLARES (1946): energia, coragem e espírito de iniciativa da sua 
população, o fator económico, resultante da lavoura especializada, que

As alterações mais relevantes ocorreram, principalmente, a partir da 

chegada dos navegantes portugueses, que, na busca por especiarias ou ouro, 
encontraram o pau-brasil, cuja exploração teve caráter predatório. Seguem-se a 

exploração da cana-de-açúcar, mais concentrada no Nordeste, e a do ouro, em 

Minas Gerais. Em São Paulo destacou-se o cultivo do café, a partir de 1850, que 

ocasionou significativas alterações, pois à medida que penetrava no território 
paulista, intensificava-se o desmatamento e desencadeavam-se processos 
erosivos e, conseqúentemente, o assoreamento das drenagens, bem como a 

perda de fertilidade dos solos em algumas regiões.
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Ressalta-se, ainda, a importância das vias de comunicação, que se 

destacam em São Paulo, resultando em ponto para o qual converge e do qual se 

distribuem os meios de transporte. As ferrovias, que serviam inicialmente ao 

transporte do café, e as rodovias advindas com o desenvolvimento muito 
contribuíram para São Paulo vir a ser o centro económico do País.

possibilitou a acumulação de capitais. Associado a esses fatores, somam-se as 

condições geográficas , principalmente o clima e relevo.

Assim, a urbanização e a industrialização passaram a ser as formas de uso 
do solo responsáveis pelas transformações mais intensas das paisagens. 
Instalaram-se inicialmente nos melhores setores do relevo, próximo ao sistema 
viário principal e ao longo dos principais rios. Com o crescimento acelerado da 
urbanização, ocorre a ocupação desordenada de setores mais problemáticos do 
ponto de vista das características do meio físico, que segue a prática de adequar 

o meio físico à ocupação e não o contrário.

A ocupação sem planejamento desencadeia e acelera diversos problemas 
socioambientais, tais como: diminui a disponibilidade de água para o 
abastecimento e compromete a qualidade das águas, ocasiona a poluição do ar e 
solo, gera impactos negativos sobre núcleos habitacionais e de degradação 
ambiental. Associam-se também a estes problemas, quanto ao meio físico, 
escorregamentos, erosões lineares, assoreamento, inundações e alagamentos.

VILLARES (op. cit.) relaciona os fatores que contribuíram para a cidade de 

São Paulo ser o grande parque industrial brasileiro: maior centro ferroviário e 
rodoviário, sede da maior potência aquisitiva do país, clima temperado, mão-de- 

obra eficiente e farta, energia elétrica abundante, facilidades bancárias 
internacionais, cooperação de indústrias subsidiárias, sistema educacional 

desenvolvido, e possibilidades recreativas e esportivas.

Associado a esse desenvolvimento industrial, ocorreu a concentração 

urbana, que sob a premência do desenvolvimento das indústrias, as 
aglomerações urbanas começaram a crescer aceleradamente, em proporções 

que excedem toda experiência do passado. Caracterizado pelo adensamento da 

população, e pela multiplicação das construções, esse crescimento fez-se, como 

era natural, desordenado.
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e

Como já foi citado, as alterações dos processos do meio físico (deflagração 
ou aceleração dos processos já existentes) dependem da interação das diferentes 
formas de uso e ocupação do solo com o meio em que elas se estabelecem. 
Quando essas alterações são significativas, resultam em impactos mais intensos 
que necessitam de medidas e diretrizes para mitigação ou resolução dos 

problemas decorrentes.

Serão avaliadas as modificações potenciais do ambiente, a partir da 
evolução do uso e ocupação do solo e dos processos, identificando-se as 
atividades que causaram alterações e os problemas decorrentes, para possibilitar 
a indicação de diretrizes e medidas que precisam ser consideradas visando 
subsidiar um planejamento e gestão adequados da ocupação do solo.

Os impactos decorrentes da intervenção antrópica ocorrem sobre 
diferentes elementos do ambiente, como relevo, solos, vegetação, fauna, flora, ar 
e água, conforme atestam DETWYLER & MARCUS (1972), DREW (1989) e 

GOUDIE (1993). Nesta pesquisa, o enfoque se dará sobre os impactos no meio 

físico.

Para a escolha do tema, consideraram-se também os conhecimentos 
adquiridos nos diversos trabalhos realizados no Laboratório de Cartografia 

Geotécnica do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - 

IPT, no qual o tema em questão tem sido desenvolvido por equipes 
multidisciplinares compostas por geólogos, geógrafos, biólogos, tecnólogos e 

engenheiros, entre outros profissionais técnicos. Foram experiências com estudos 

aplicados, que tiveram como base avaliar as relações entre as características do 

meio físico com as de uso e ocupação do solo, para estabelecimento de diretrizes 
para gestão territorial (ALMEIDA et a!., 1992; IPT, 1993; ALMEIDA & FREITAS, 
1996; FREITAS & ALMEIDA, 1997).

A pesquisa em questão procura analisar como as diferentes formas de uso 
e ocupação do solo podem alterar os processos naturais do meio físico. Entende- 
se que os atributos do meio físico: substrato rochoso, solo, relevo e clima, são os 

principais condicionantes para a ocorrência de processos naturais como erosão, 

escorregamentos e assoreamento, e que estes processos podem ser 
desencadeados ou acelerados por intervenções antrópicas inadequadas.
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1.1 Objetivos

Diante do exposto, pode-se constatar que as atividades comumente 

desenvolvidas para atender às diferentes necessidades do homem significam, 

hoje, os principais agentes transformadores da natureza.

Nesse contexto, esta pesquisa tem com objetivo geral contribuir para uma 
melhor interação homem-meio, ao discutir como ocorrem as relações entre as 
diferentes formas de uso e ocupação do solo com o meio na qual se inserem, 
identificar as alterações dos processos do meio físico decorrentes das 
intervenções antrópicas, bem como fornecer subsídios para evitar ou minimizar

Sabe-se de antemão que as modificações mais significativas no meio físico 
são aquelas realizadas pelo uso urbano-industrial, durante a sua implementação, 
funcionamento e contínua transformação. Essa ocupação, realizada sem critérios 

técnicos e legais, possibilita o desencadeamento de problemas relacionados à 

alteração de processos. Como consequência, têm-se a perda de qualidade de 
vida da população e ônus ao Poder Público e à sociedade, advindos dos altos 
custos para instalação, recuperação e manutenção da infra-estrutura (ALMEIDA, 

1997).

Assim, o desafio que está posto para a comunidade técnico-científica 
consiste na concepção e no desenvolvimento de instrumentos que possibilitem a 
maximização no aproveitamento das potencialidades naturais com a minimização 
dos impactos negativos, resultando na harmonização e sustentabilidade 

ambiental, condição necessária para a sobrevivência das gerações atuais e 

futuras.

Ao mesmo tempo, constata-se que é praticamente impossível a 
subsistência e desenvolvimento das sociedades sem a implementação de 
iniciativas ou empreendimentos modificadores das condições ambientais naturais.

As necessidades de conservação do meio ambiente diante do 

desenvolvimento económico requerem esforços por parte de diversos segmentos 
da sociedade, entre os quais técnicos e cientistas (PRANDINI & NAKAZAWA, 

1994).
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Para tanto, devem-se atingir os seguintes objetivos específicos:

a)

d) discutir como os instrumentos legais se inserem nessa temática;

2 MÉTODO DE PESQUISA

problemas ambientais muito frequentes no meio urbano, especialmente nas 
grandes cidades.

O embasamento teórico e o método de investigação, discutidos no capítulo 
seguinte, embasam o desenvolvimento da pesquisa em busca de alcançar esses 

objetivos.

A estruturação teórica e definição de um método de investigação para uma 
pesquisa torna-se algumas vezes uma etapa difícil, por isso compartilha-se com 
WOOD JR. (1993), quando ele relata que, em algumas situações, os caminhos 

teóricos seguidos tomam-se frustrantes, até mesmo diante de uma teoria vista 
como racional e consistente, mas que na aplicação prática não se torna eficaz.

Entretanto, consideram-se as questões teóricas e de método fundamentais 
e que não há sentido não as discutir. Assim, apresentam-se inicialmente algumas 
teorias e métodos que se aplicam à pesquisa, tomando-se como referência 
VARGAS (1985), que diz que a observação científica ou tecnológica não trata 
simplesmente da percepção dos fatos ou acontecimentos, requer a intenção de 
conhecer e o interesse pelo que se quer observar, e também um conhecimento

discorrer sobre os processos do meio físico e seus condicionantes 
naturais;

b) caracterizar o uso do solo quanto às suas diferentes formas e quais os 
fatores que induzem à ocupação;

c) analisar de que maneira as interferências antrópicas atuam na alteração 

dos processos naturais, tais como: urbanização, industrialização e 
atividades minerárias, e quais os impactos decorrentes;

e) analisar em uma área específica quais as alterações de processos 

decorrentes das diferentes formas de uso do solo estabelecidas e quais 
os seus impactos, para indicar medidas e diretrizes para melhor gestão.
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teórico do que se observa. Conclui que toda observação ou experiência 
tecnológica está condicionada a conhecimentos científicos anteriores.

Toma-se como referência BERTRAND (1972), quando considera que o 
estudo das paisagens deve ser realizado dentro de uma geografia física global. E 

que a paisagem é, numa determinada porção do espaço, o resultado da ação 
dinâmica, instável, combinando os elementos físicos, biológicos e antrópicos, que 
reagem uns sobre os outros, fazendo com que a paisagem esteja sempre em 
evolução. Trata a paisagem integrando as implicações da ação antrópica. 

Complementa que estudar a paisagem é antes de tudo apresentar um problema 

de método.

MONTEIRO (2000) define a paisagem como uma entidade espacial 
delimitada segundo um nível de resolução do geógrafo (pesquisador) a partir dos 

objetivos centrais da análise, de qualquer modo sempre resultante da integração 

dinâmica, portanto instável, dos elementos de suporte e cobertura (físicos, 
biológicos e antrópicos) expresso em partes delimitáveis infinitamente, mas 
individualizadas através das relações entre elas, que organiza um todo complexo, 

verdadeiro conjunto solidário e único, em perpétua evolução.

a) subsistema natural - interação entre os componentes bióticos (cobertura 
vegetal) e abióticos (geologia, geomorfologia, pedologia e hidrologia);

O desenvolvimento desta pesquisa permeia estes três subsistemas, ao 
considerar como ocorrem as relações entre as diferentes formas de uso do solo 
(subsistema modificado) e o meio físico em que se inserem (subsistema natural), 
de acordo com o atendimento das necessidades do homem (subsistema 
socioeconômico), e quais os impactos decorrentes.

b) subsistema modificado - avaliação qualitativa e quantitativa do uso do 
solo (ecossistema natural, uso rural, uso urbano e industrial);

c) subsistema socioeconômico - composto por subsistemas económico, 
político-administrativo, sóciodemográfico e sóciocultural.

HUBER (1990 apud SIMÕES, 1996) também aborda as relações dinâmicas 
e define que, entre elementos distintos, estas se dão em três níveis hierárquicos:
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Atendendo a essa abordagem, a pesquisa está estruturada na identificação 
dos principais processos do meio físico; na caracterização dos diferentes usos e 

ocupações do solo, enfocando a ocupação urbana; suas relações e alterações 

decorrentes. Consideram-se, também, nesse contexto, aspectos da legislação, 
para subsidiar a indicação de diretrizes gerais para melhor gestão das áreas 
urbanas, que venham a minimizar os problemas mais frequentes e que causam 

maiores danos.

O enfoque é sistémico, por tratar da inter-relação entre as unidades que 
compõem um sistema, sendo a paisagem o resultado da ação dinâmica da 
combinação de elementos físicos, biológicos e antrópicos. Insere a ação antrópica 
no mesmo nível dos demais elementos. Nessa linha, apresentam-se vários 

processos que caracterizam determinado meio, analisando as relações entre seus 
diferentes elementos.

Para atingir os objetivos propostos, a pesquisa foi desenvolvida seguindo- 
se um método de investigação, apresentado na FIGURA 1, que permite avaliar as 
possibilidades em busca de medidas e diretrizes para gestão da ocupação do 

solo.

Em seguida faz-se uma caracterização sobre o uso e ocupação do solo 
quanto às principais formas praticadas, em especial as urbanas e industriais, e 
quais os fatores induzem essa ocupação.

A partir da análise de como se dão as relações do uso do solo com os 
processos do meio físico, identificam-se os processos alterados ou acelerados, 
decorrentes de intervenções por meio de obras de engenharia, urbanização, 

industrialização, atividades minerárias e agrícolas, entre outras.

Os impactos ocasionados por essas intervenções ocorrem se as alterações 

executadas no meio ambiente forem significativas e, com base nesta premissa, 
são indicadas medidas e diretrizes gerais para subsidiar o planejamento e gestão,

Parte-se da discussão dos principais processos do meio físico, 
considerando-se os seus condicionantes naturais, e quais as características de 
interesse que foram abordadas, tais como geologia, geomorfologia, pedologia e 

clima.
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Legislação >

FIGURA 1 - Método adotado para desenvolvimento da pesquisa.

visando reduzir ou eliminar os constantes problemas que afetam as cidades de 

grande crescimento urbano e industrial.

E, finalmente, chega-se ao estudo de caso, que é a aplicação do método 

proposto a uma área definida, para identificar de que forma a evolução da 

ocupação urbana altera os processos do meio físico e quais os impactos 

decorrentes.

Uso e 
Ocupação 

do Solo

Impactos 
Significativos

Medidas e 
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Para Gestão

Processos 
Alterados

Processos do 
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Físico

No capítulo seguinte, são tecidas considerações acerca dos processos e 

seus condicionantes naturais.
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3 PROCESSOS DO MEIO FÍSICO E CONDICIONANTES NATURAIS

Esses mesmos autores afirmam que os processos do meio físico podem 

ser deflagrados, induzidos, acelerados ou retardados por processos tecnológicos. 
Entendem-se por processos tecnológicos ações humanas orientadas, segundo 
técnicas específicas, que envolvem a edificação, funcionamento e desativação, 

por exemplo, de uma obra de engenharia.
Segundo GEORGE (1973), o meio ambiente é, a um só tempo, um meio e 

um sistema de relações; é constituído por um conjunto de dados fixos e de 

equilíbrio de forças concorrentes, em um sistema de relações extremamente 
complexas, muito sensíveis às variações de qualquer de seus fatores e 

imprimindo reações em cadeia.

DETWYLER & MARCUS (1972), no campo da Geografia Física, entendem 
que o ambiente urbano, que é o palco desta pesquisa, está dividido em 

subsistemas cultural e físico, que refletem, respectivamente, os interesses 
básicos dos cientistas sociais e físicos. Esses subsistemas estão inter- 
relacionados e, em alguns casos, são diferenciados arbitrariamente.

O ambiente físico consiste nos elementos da natureza, que existem 

independentes do homem. Na cidade tais elementos são comumente modificados 
por este, embora suas características essenciais não sejam necessariamente 
destruídas. O homem depende biológica e materialmente desse ambiente. As 
principais esferas reconhecidas desse ambiente físico são: litológica, atmosférica,

O ambiente cultural é formado essencialmente pelo homem, e compreende 

os atributos externos de uma dada comunidade. Estradas e construções, por 
exemplo, têm importantes implicações no ambiente físico, especialmente na 

alteração de processos físicos.

Os processos do meio físico são um dos segmentos ambientais 
responsáveis pela sua dinâmica e podem ser alterados pelas intervenções 

antrópicas. O meio ambiente consiste em determinado espaço, onde ocorre a 

interação entre os meios físico, biológico e socioeconômico. O homem, com suas 
ações e sua componente cultural, está, portanto, incluído no meio ambiente 
(FORNASARI FILHO etal., 1992).
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seus

inclui

hidrológica e biológica. Muitos estudiosos consideram que a Terra compreende as 

três primeiras esferas citadas, sendo a biológica o resultado da interação entres 
elas, que é onde ocorre a vida.

Os processos em Geomorfologia resultam de ações dinâmicas da chuva, 

vento, rios, marés, dentre outros, que envolvem a aplicação de forças sob 
determinados gradientes. Quando as forças excedem as resistências dos 

sistemas naturais, ocorrem modificações, que podem ser observadas, em virtude 

da velocidade do processo ou das forças atuantes.

DREW (1989) considera que a intervenção humana não pode afetar 
significativamente os sistemas globais, como o atmosférico; essa intervenção se 
daria em sistemas inferiores, naqueles que envolvem os seres vivos. BRANDÃO 
(2001) comenta que, consciente ou inconscientemente, ao criar microclimas

HART (1986) comenta que o estudo dos processos atuais é certamente o 
tema mais importante na Geomorfologia moderna. Muitas são as razões para a 

ocorrência dos processos geomorfológicos, e ressalta que é importante avaliar a 
atuação do homem como agente geomórfico para entendimento dos processos. 
Considera que os processos não se restringem apenas à erosão, 

intemperismo e processos biológicos, transporte, deposição e processos 

tectônicos.

Entretanto, são enfatizados nesta pesquisa os processos resultantes da 
dinâmica externa, em particular aqueles de maior frequência e que podem ser 
afetados mais diretamente pela intervenção humana, tais como erosão, 
escorregamento, assoreamento, expansão e contração do solo, afundamentos 
cársticos e inundação, entre outros. Este último é considerado, por alguns 
autores, como um processo hidrológico.

CRUZ (1985), estudando os processos geomorfológicos erosivos atuais, 
relata que, nos domínios morfoclimáticos e seus respectivos sistemas 

morfogenéticos, em paisagens cada vez mais influenciadas por processos 
antropogênicos, a dinâmica processual opera em diversos níveis de tipos e 

grupos de processos intempérico-pedogênico-geomórfico inter-relacionados que 

vão atuar no arranjo espacial geográfico.
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3.1 Erosão

artificiais, o homem vem atuando na alteração da composição química da baixa 
atmosfera e no efeito estufa planetário.

Os principais processos do meio físico, de interesse para a pesquisa em 

questão, são apresentados a seguir e referem-se àqueles cuja importância de 

análise e controle está relacionada aos acidentes e problemas desencadeados.

A definição de erosão apresentada pelo AMERICAN GEOLOGICAL 

INSTITUTE (apud ALMEIDA FILHO, 2000) é que é constituída pelos grupos de 

processos sob os quais o material terroso ou rochoso é desagregado, 

decomposto e removido de alguma parte da superfície terrestre. Seu principal 

agente é a água, pelo seu poder de desagregação e de transporte de sedimentos.

Dessa forma, as áreas de Geologia Aplicada consideram a erosão de modo 

mais restrito. Segundo IPT (1995), é o processo de desagregação e remoção de 
partículas do solo ou de fragmentos e partículas de rochas, pela ação combinada 
da gravidade com a água, vento, gelo e/ou organismo. Pode ser natural ou 
geológica, quando se dá em equilíbrio com a formação dos solos; e acelerada ou 
antrópica, quando a intensidade é superior à da formação do solo, não permitindo 

sua recuperação natural.

A erosão acelerada é determinada pela ação do homem, quando há uma 
ruptura de equilíbrio do meio ambiente, e condicionada pelas características 
naturais do meio físico: erosividade das chuvas, erodibilidade dos solos, 
declividade dos terrenos, dentre outros. A primeira está relacionada ao potencial 
erosivo das gotas de chuva; enquanto a erodibilidade, às propriedades naturais 

do solo.

Tratam-se aqui, separadamente, os processos erosivos stricto sensu dos 

demais movimentos de massa, visto que possuem diferenças em seus 
mecanismos e, portanto, as diretrizes para o uso e ocupação do solo também são 

diferenciadas.
A Geomorfologia considera o processo erosivo de forma abrangente, inclui 

erosão, transporte e deposição, ou seja, engloba todos os tipos de processos 

erosivos, físicos e químicos.
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Segundo SALOMÃO & IWASA (1995), a erosão acelerada pode ser 

diferenciada em erosão linear e laminar, de acordo com o tipo de escoamento 

superficial ao longo da vertente.

A erosão linear é causada pelo escoamento d’água concentrado 

(superficial e subsuperficial), que ocasiona o desenvolvimento de feições que 

variam de pequenas incisões na superfície do terreno (sulcos), até a forma de 

ravinas e boçorocas. Esse tipo de erosão é condicionado pelas características 

naturais do meio físico (declividade, solo, chuvas) e acelerado pela ação do 

homem. Envolve maior movimentação de solo e sedimentos e consequentemente 

originam maiores problemas no Brasil.

De acordo com MORGAN (1979 apud CRUZ, 1985), as forças que agem 

sobre a erosão, com variações no tempo e espaço, compreendem: energia, que 

corresponde à erosividade da chuva e aos diversos tipos de escoamento e do 

vento; resistência, relacionada à erodibilidade do solo e suas propriedades 

mecânicas e químicas; e proteção, relativa à cobertura vegetal.

As boçorocas, geralmente de maior porte que as ravinas, são provocadas 
tanto pelo escoamento superficial quanto pelo subterrâneo. Deve-se fazer 
referência também a um fenômeno peculiar da boçoroca, o piping, que se 
desenvolve por arraste de partículas de solo, formando vazios subterrâneos, 
provocando colapsos e subsidências do terreno.

A erosão laminar, conhecida também como erosão superficial ou em lençol, 
é causada pela remoção progressiva e uniforme dos horizontes superficiais do 
solo por meio do impacto das gotas de chuva na superfície do terreno. As gotas 
da chuva ao atingirem o solo, ocasionam a desagregação do solo, removendo as 
partículas. A intensidade desse processo é proporcional ao tamanho das gotas da

Os sulcos e ravinas são geralmente diferenciados pela profundidade da 

incisão. Entretanto, existem outras diferenciações conforme a área de 
conhecimento. Na Agronomia, por exemplo, são classificados de acordo com as 
dificuldades de manejo do solo. As ravinas são feições de grande porte, e 

atingem, geralmente, entre 0,5 metro e até uma dezena de metros de 

profundidade, possuem forma alongada (mais compridas que largas), e não 
atingem o nível d’ água subterrânea (IPT, 1995).
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3.2 Escorregamento

chuva e ao seu impacto ao atingir o solo. De acordo com IPT (1995), as chuvas 

tropicais torrenciais produzem gotas com um potencial erosivo muito grande, 
exponencialmente maior que as chuvas finas. Esse tipo de erosão é considerado 

de difícil observação, visto que não provoca grandes incisões nos terrenos. Sua 

identificação pode ser feita por meio da coloração mais clara dos solos, pela 

exposição de raízes e pela queda de produtividade agrícola.

Os escorregamentos correspondem a um movimento rápido de solo ou 

rocha, apresentando velocidades de deslocamento de média a alta e mobilizando 

pequenos a grandes volumes de solo, rocha e detritos. Podem ser translacionais 

ou planares, circulares ou rotacionais e em cunha.

Os rastejos são deslocamentos lentos e contínuos de massa de solo, de 
baixas velocidades e mobilizam solo, rocha e diversos tipos de depósitos.

As quedas (movimentos de blocos rochosos) ocorrem por deslocamento, 
por meio da gravidade, de blocos de rochas. Apresentam velocidades altas, 
mobilizam materiais rochosos na forma de queda, tombamento, rolamento e 

desplaca mento.

Esses processos são frequentes e alcançam grandes extensões de áreas 

em diversas cidades brasileiras, devido às características geológicas, 
geomorfológicas e climáticas do território nacional, associadas à urbanização 

acelerada.
Os escorregamentos destacam-se entre os principais tipos de movimentos 

gravitacionais de massa que ocorrem com maior frequência no Brasil, 

relacionados à dinâmica das vertentes. Segundo AUGUSTO FILHO (1995), os 
escorregamentos lato sensu são classificados em: escorregamentos strícto sensu 

(slides), rastejos (creep), corridas (flows) e quedas (falis). Os tipos variam em 

forma, tamanho do processo e tipo de material mobilizado (solo, rocha).

As corridas correspondem a movimentos gravitacionais de massas de 
grandes dimensões, que se deslocam na forma de escoamento rápido. 
Apresentam velocidade média a alta, mobilizam grandes volumes de solo, rocha e
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3.3 Assoreamento

detritos, e se desenvolvem ao longo das drenagens. Seu raio de alcance é 

grande, bem como seu poder de destruição.

Esse processo consiste na deposição de sedimentos sólidos transportados 

pelo vento e água, ou pela erosão nas margens locais, que entulham os cursos 
d’água (rios, córregos, entre outros) ou reservatórios.

Pode resultar de alta produção de sedimentos em decorrência da 
aceleração de processos erosivos e escorregamentos, que ocorrem em terrenos 
de elevada suscetibilidade ou são intensificados por atividades antrópicas que 
utilizam práticas de ocupação urbana e rural inadequadas.

Corresponde a um dos mais graves impactos resultantes da erosão, ao 
alterar as condições hidráulicas, ocasionar enchentes, perdas de capacidade de 
armazenamento d’água, incremento de poluentes químicos, e gerar prejuízos ao 
abastecimento e produção de energia (BITAR, 1995 apud FREITAS & ALMEIDA, 

1997).

BRYANT (1993) cita que a instabilidade do solo depende do tipo de 

material e do tipo de movimento. Diz que muitas classificações são baseadas nos 

aspectos geotécnicos, refletindo uma orientação da engenharia; enquanto outras 
têm como foco os processos e morfologia, refletindo uma perspectiva 

geomorfológica. Segundo esse autor a classificação usual dos movimentos de 

vertentes é a proposta originalmente por Varnes em 1958 (apud AUGUSTO 
FILHO, 1995), que divide os movimentos por tipo (quedas, tombamentos, 
escorregamentos, expansões laterais, corridas/escoamentos) e material (rocha e 

solo).

Segundo COLÂNGELO (1995), os movimentos de massa estão 

relacionados ao escoamento subsuperficial. Esse autor considera que as 

condições de drenagem, combinadas às características mecânicas dos materiais 
de alteração de rocha e coluviais, são fatores determinantes na ocorrência desses 

processos e os limiares envolvidos referem-se à força de resistência ao 

cisalhamento.
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3.4 Inundação

processos

OLIVEIRA (1995) considera o assoreamento sob os seguintes aspectos: 

geomorfológico, por fazer parte do conjunto de processos do modelado do relevo; 
pedológico, porque responde à erosão que acompanha transformações dos solos; 
e hidrológico, porque os processos respondem a alterações significativas do 

comportamento hídrico dos terrenos (relação escoamento superficial/infiltração). 

Conclui que o assoreamento é uma degradação dos recursos naturais (solos e 

águas), causada pelo uso inadequado do solo urbano ou rural.

Esse processo ocorre quando há o extravasamento das águas do leito de 

um rio para as áreas marginais. Em ocasiões de precipitações pluviométricas 
intensas, a vazão é maior do que comporta seu leito menor e as águas 
ultrapassam esse limite, atingindo as várzeas (leito maior).

A inundação está associada à enchente ou cheia, que é o acréscimo na 
descarga do rio por determinado período de tempo. Muitas vezes os alagamentos 
são confundidos com inundações, que de acordo com PRANDINI (1993), são de 
origem exclusivamente pluvial e ocorrem por deficiência do escoamento das 
águas das chuvas, podendo ser observadas até mesmo em locais de topografia 

mais elevada.

Os seus condicionantes são os fatores climáticos e os fisiográficos 
(características do meio físico e intervenções antrópicas que ocasionam 
modificações neste meio). Na RMSP, a urbanização tem sido fator determinante

Existem alguns métodos para determinação da produção de sedimentos, 

mas também há dificuldades para sua quantificação. O avanço está na ampla 
abordagem qualitativa e ambiental do problema, tal como analisar os fatores da 

erosão e a produção de sedimentos e o mapeamento das formas erosivas e 

deposicionais (OLIVEIRA, op. cif.).

As inundações são fenômenos naturais que fazem parte da dinâmica 

fluvial, atingindo periodicamente as várzeas ou planícies de inundação. A 

ocupação dessas várzeas pode ampliar as áreas atingidas por este processo, em 
decorrência do assoreamento originado por processos erosivos e 

escorregamentos ou por instalação de obras civis.
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3.5 Contaminação dos Recursos Hídricos

PASTORINO (1971), ao discutir os problemas das enchentes na região de 

São Paulo, diz que as vazões dos cursos d’água são decorrentes de fatores 

morfológicos, climáticos, litológicos, biogeográficos e humanos. Somados a esses 
fatores, têm-se as fases do ciclo hidrológico, que sofrem alterações quantitativas, 

ao longo do tempo, associadas ao ritmo das precipitações.

FREITAS & ALMEIDA (1997) tratam sobre a falta de previsão adequada 

das alterações na dinâmica das águas de chuva que ocorrem com a urbanização, 
reduzindo o tempo de concentração dessas águas, podendo criar zonas 

alagadas, em decorrência da deficiência ou assoreamento do sistema de 
drenagem construído, situação agravada pelas condições de baixa declividade 

dos terrenos.

no aumento da frequência e magnitude dos eventos de inundações, em especial 
nos terrenos que margeiam o Rio Tietê e seus principais afluentes.

A ocupação urbana próxima às áreas de mananciais, como se observa na 
RMSP, em grande parte constituída por favelas e sistema autoconstrutivo, 
associada à ausência de infra-estrutura básica (coleta e tratamento adequado de 
efluentes, resíduos sólidos urbanos e industriais), é a grande causa da 
degradação dessas áreas destinadas ao abastecimento de muitos municípios do 
Estado, e coloca em risco de contaminação tanto as águas superficiais quanto as 

subterrâneas.

A poluição dos recursos hídricos constitui um dos principais processos 

antrópicos decorrentes do incremento da urbanização. Consideram-se como 
recursos hídricos, as águas superficiais e subterrâneas.

A água é de fundamental importância para o homem nas suas diferentes 

formas de utilização: abastecimento público (doméstico e industrial), agricultura, 
pecuária, lazer, dentre outros usos. Apenas 2,8% da água existente no planeta é 
doce, das quais 21,5% é subterrânea; 0,4% é superficial; e 78,1% está na forma 
de gelo (FETTER, 1994 apud ALBUQUERQUE FILHO et al.,1998).
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3.6 Outros Processos

O uso das águas subterrâneas para abastecimento público tem crescido 

nas últimas décadas. Cerca de 72% dos municípios no Estado de São Paulo 
utilizam total ou parcialmente essa fonte de abastecimento. Dentre os fatores que 

justificam esse crescimento, citam-se a melhor qualidade e o custo relativamente 
menor para explotação das águas subterrâneas, considerando a vulnerabilidade 

das águas superficiais ante o uso inadequado do solo e seu atual estado de 

degradação.

As águas subterrâneas são as que ocorrem no subsolo, nos espaços 
porosos de sedimentos e rochas. Quando a água é armazenada nesses espaços 
em quantidade suficiente para algum tipo de uso, as camadas que as contém são 

chamadas de aquíferos. Estes ocorrem em diferentes profundidades, variando de 

poucos metros até centenas de metros.

As águas superficiais, as visíveis, são entendidas como aquelas que 

escoam ou se acumulam na superfície da terra, como os rios, riachos, lagos e 
represas, e são objeto de grande preocupação em vista da sua vulnerabilidade e 
fácil degradação associadas ao uso desordenado do solo.

Além dos processos já apresentados, existem outros, que não serão 
detalhados aqui, mas que também podem ser causados ou alterados de acordo 

com o uso do solo, entre os quais (IPT, 1999c) citam-se

a) recalque do solo: esse processo é condicionado pela ocorrência de 
sedimentos compressíveis em subsuperfície, na maioria das vezes em 
áreas de solos com alta porcentagem de argilas orgânicas moles, 
devido ao adensamento dos solos por processos naturais (peso das 
camadas sobrejacentes) ou induzidos (sobrecargas) refletindo em 
recalques na superfície e em aterros, pavimentos ou fundações;

b) subsidência e colapso do solo: corresponde ao abatimento do terreno, 
mais ou menos rápido. Quando o movimento é brusco, tem-se o 
colapso, quando é mais lento, a susbsidência. Ocorre por adensamento 
superficial dos solos devido à saturação e colapso de suas estruturas.
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consiste

A ação antrópica também ocasiona alterações sobre o clima, em vários dos 

seus elementos. Seus efeitos são mais evidentes nas áreas urbanas.

MONTEIRO (1976), ao discorrer sobre Teoria e Clima Urbano, comenta 
que as alterações são perceptíveis e se manifestam principalmente pela poluição 
do ar, alteração na ventilação, formação de ilhas de calor, desconforto térmico, 

impacto pluvial concentrado.

A influência da ação humana sobre a composição da atmosfera se mostrou 
de maneira mais intensa a partir do século XX, principalmente devido à 

industrialização.

BRANDÃO (2001) afirma que a concentração de edificações cria uma 
espécie de cúpula climática, dentro da qual se define o que se convencionou por 
clima urbano, cujas características dependem do desenho, densidade e funções 
das construções, das características dos materiais utilizados nas construções e 
da própria configuração da cidade e das atividades que nela se desenvolvem. As 
intervenções na superfície, sem planejamento adequado, interferem na qualidade

Esses solos possuem grande número de vazios, e sua saturação só 
ocorre quando há elevado incremento do fornecimento de água;

c) expansão e contração dos solos: ocorre pela variação de volume dos 

solos com presença de argilo-minerais expansivos, que passam por 

ciclos de umedecimento e ressecamento, principalmente em taludes de 
cortes e áreas terraplenadas;

d) afundamento cárstico:
associados à presença de substrato rochoso formado por calcários, 

mármores, dolomitos, entre outros, que, com a circulação das águas no 
seu interior, ocasionam a dissolução destas rochas, formando 

cavidades subterrâneas e afundamentos na superfície do terreno.

A urbanização altera o clima das cidades em várias formas: a 
impermeabilização da superfície do solo, por meio das edificações e 
pavimentação, influi sobre a temperatura e os ventos; as funções das cidades, 

tais como as industriais, introduzem grandes quantidades de partículas finas no ar 
(pó, fumaça e outros materiais particulados).

nos afundamentos de terrenos
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3.7 Principais Condicionantes Naturais

No Brasil, os eventos naturais de maior repercussão nas atividades 

humanas são os de natureza climática. BRANDÃO (1992 apud BRANDÃO, 2001) 

comenta que, embora estes sejam ocasionados por sistemas meteorológicos, a 
interferência da ação humana ao longo do tempo, tanto nas áreas urbanas como 
nas rurais, em muito contribui para sua maior frequência, agressividade e 

expansão.

Os fatores que atuam no desenvolvimento dos processos podem ser 

naturais, determinam a ocorrência e intensidade dos processos, e antrópicos, 
deflagram os processos. Serão discutidos aqui os condicionantes naturais: relevo, 

substrato, solos, clima e cobertura vegetal.

de vida da população, o que pode ser evidenciado pela poluição do ar, 

desconforto ambiental e pelas frequentes inundações que refletem peculiaridades 
do clima de muitas cidades brasileiras.

DYLIK (1968) utiliza o termo vertente como a porção da superfície que 
contempla o processo de saída do material por ação da gravidade, água, ou de 

outros agentes.

As superfícies das vertentes têm dimensões que variam de dezenas de 
metros até alguns quilómetros quadrados, podendo ser caracterizadas por sua

A Geomorfologia trata da origem e evolução das formas da superfície da 
terra. Conforme CHORLEY (1964), a paisagem pode ser caracterizada a partir do 
conhecimento das formas das suas vertentes. Nelas ocorre grande parte das 

atividades humanas, por isso devem ser analisadas em seus diferentes aspectos 
(MOREIRA & PIRES NETO, 1998).

As características geomorfológicas (formas do relevo, declividade das 

vertentes), geológicas (tipos de rochas, estrutura) e geotécnicas (propriedades 
dos solos e rochas), associadas a um tipo climático, são consideradas as mais 
importantes para o entendimento dos processos que ocorrem na superfície 
terrestre. O estudo desses processos permite prever a evolução do relevo e 

subsidiar a aplicação do conhecimento no planejamento do uso do solo.
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De acordo com DOORNKAMP & KING (1971), a evolução das vertentes

devido alteram forma original,ocorre aos processos que sua que

conseqúentemente dão origem a novas formas de vertentes (FIGURA 2).

Vertente Atual

FIGURA 2 - Processo de evolução das vertentes.

As vertentes e as formas de relevo podem ser caracterizadas pela altitude,

amplitude, comprimento de rampa e declividade. Esses atributos são utilizados 

para avaliar o grau de energia e a suscetibilidade à ocorrência de processos 

erosivos e deposicionais, além das potencialidades à ocupação.

constituição rochosa, tipo de processo atuante, tipo de cobertura detrítica e por 

sua idade (MOREIRA & PIRES NETO, 1998).

Novas Formas 
de Vertentes

Processos da 
Vertente 

no Passado

Processos 
Atuais

Forma da 
Vertente 
Original
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Tipos de relevo

< 100

100 a 300

> 300

A definição de padrões de relevo e seus atributos varia com a finalidade do 

trabalho. Para estudos voltados ao planejamento urbano, utilizam-se amplitudes, 

declividades da vertente e densidade de linhas de drenagem; para estudos de 

estabilidade de taludes, importam a declividade, amplitude e perfil da vertente; e 

para estudos de erosão, utilizam-se principalmente dados sobre o tipo de 

vertente, ruptura de declives, declividade e comprimento de rampa.

As formas de relevo podem ser classificadas utilizando-se alguns desses 

atributos, tais como apresentado no QUADRO 1.

De acordo com COLÂNGELO (1996), a geometria das formas de relevo, 

além de regular o comportamento da declividade e da orientação das vertentes, 

participa no controle dos tipos e de dinâmica dos fluxos hídricos superficiais e 

subsuperficiais.

Amplitude 
local (m)

A alteração das características geomorfológicas (mudança da geometria do 

terreno na execução de cortes e aterros, por exemplo) expõe uma determinada 

área a uma nova situação, propiciando a ação de processos da dinâmica 

superficial, manifestados na forma de erosão e escorregamentos de solo e/ou 

rocha. Os seus impactos ocorrem no local como também podem alcançar áreas 

mais significativas, como ao assorear vales e sistemas de drenagens.

Classificação KUDRNOSVSKA (1)

Amplitude
(m)

200 a 300
300 a 450
450 a 600

75 a 150
150 a 200

0 a 30
30 a 75

> 15
> 15

Morrotes 
Morro com 

encosta suave 
Morro 

Montanha

Rampa 
Colina

Plano______
Colina suavemente 

ondulada_
Colina dissecada 

Morro suavemente 
ondulado

Morro dissecado
Montanha suave

Montanha dissecada
(1) DEMECK (1972), (2) IPT (1981) apud MOREIRA & PIRES NETO, 1998 

QUADRO 1 - Classificações de formas de relevo.

> 15 
5a 15

Gradiente 
predominante 

(%) 
< 5 

5 a 15

Classificação IPT (2)

Formas de 
relevo
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As características das rochas e solos são fatores relevantes em

O substrato geológico condiciona fortemente os processos erosivos, ao 

determinar a natureza e textura dos solos, e condicionar o desenvolvimento das 
formas de relevo.

As rochas cristalinas, como os xistos, filitos, granitos, gnaísses, migmatitos, 

anfibolitos, calcários e quarztzitos apresentam os solos de alteração de rocha e os 
solos superficiais com diferenças de comportamento. À exceção de raras 

situações, os solos de alteração, sob ação das água pluviais, são muito mais 
erodíveis que os solos superficiais.

Os solos superficiais (geralmente compreendem os horizontes orgânico, A 
e B) são, em geral, menos espessos. Com relação ao comportamento geotécnico, 
mostram-se mais resistentes aos processos erosivos, com maior capacidade de 
suporte, e mais favoráveis à formação de cobertura vegetal, do que o solo de 

alteração.

A presença de matacões nos locais de ocorrência de rochas graníticas, 
além de dificultar os serviços de terraplenagem e abertura de valas, demonstra 
instabilização em taludes de corte e vertentes, por descalçamento dos matacões.

As formações sedimentares, possuem também comportamento geotécnico 

variável frente ao parcelamento do solo urbano. Quando seu solo superficial é 
constituído, por exemplo, por argila porosa de espessura elevada e menos 
suscetível a processos de erosão, os terrenos mostram maior estabilidade de 
taludes e são mais favoráveis às obras de terraplenagens e fundações. Em 
alguns setores de relevo mais enérgico, podem apresentar suscetibilidade a 

escorregamentos comparável à das rochas cristalinas.

decorrência do seu processo de alteração, do seu comportamento geotécnico 

diante das diferentes solicitações e da suscetibilidade aos processos do meio 

físico.

As rochas e solos são de origem e características geotécnicas diversas, 

refletindo comportamentos diferenciados, e, portanto, impondo aos terrenos 
medidas também diferenciadas quanto ao parcelamento urbano, ao 
aproveitamento agrícola e ao tratamento de processos do meio físico.
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Nas planícies de sedimentos recentes, várzeas e baixadas litorâneas, 

ocorrem dificuldades de drenagem e esgotamento das águas servidas. Os 

sedimentos, quando argilosos, têm baixa capacidade de suporte, especialmente 
na presença de argila orgânica e nível freático próximo à superfície, dificultando 
obras de fundação e de infra-estrutura urbana e a sustentação de aterros, entre 

outros problemas que podem ser previstos.

Quanto aos aspectos climáticos, o estudo do clima possibilita analisar a 

intensidade da atuação dos processos na superfície terrestre e de que forma 
estes se distribuem no espaço (MOREIRA & PIRES NETO, 1998). Dentre os seus 
elementos, destaca-se a chuva como fator condicionante dos processos erosivos, 

por meio da intensidade e distribuição.

Eventos pluviais intensos são característicos das regiões tropicais, e as 

chuvas de verão, principalmente a partir dos anos 60, tornaram-se um dos 
principais impactos dentre os problemas ambientais em algumas cidades, como 
Rio de Janeiro e São Paulo, entre outras, ao desencadearem principalmente 
escorregamentos e inundações, que causam imensos transtornos, danos 

socioeconômicos e principalmente perdas de vidas humanas.

Vários autores discorrem sobre as relações entre clima e processos da 
dinâmica superficial e concluem que a chuva é o principal elemento climático que 

age na deflagração de processos erosivos.

RODRIGUES (1982 apud ALMEIDA FILHO, 2000) considera que a água 
da chuva atua na denudação do terreno e no comportamento do lençol freático, e 
que a sua intensidade é o fator pluviométrico mais importante na erosão. 
BERTONI & LOMBARDI NETO (1985) avaliam que, quanto maior a intensidade 
da chuva, maior a possibilidade de perda do solo, e ALMEIDA FILHO (op. cit.) 
acrescenta que a duração e frequência também são importantes.

Há que se considerar também o desenvolvimento de boçorocas, 

principalmente nos planaltos sedimentares arenosos, que afetam muitas áreas 
urbanas e suas obras de infra-estrutura. No interior paulista, sob condições 

geológicas e climáticas, vários são os fatores predisponentes e deflagradores: 

perfis pedológicos, feições geomorfológicas e comportamento da água no subsolo 
(PRANDINI, 1989).
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Em relação aos escorregamentos, as chuvas atuam como principal agente 

deflagrador. TATIZANA et al. (1987) verificam que as chuvas de fraca intensidade 
acumuladas em quatro dias são efetivas nos escorregamentos na Serra do Mar, 

por preparar o terreno para fenômenos de instabilização, sendo as chuvas 

intensas de curta duração deflagradoras dos escorregamentos. ALMEIDA et al. 
(1993) também realizaram estudos dessa natureza para o município de 

Petrópolis, RJ, em decorrência dos escorregamentos de 1988, chegam à mesma 

conclusão.

—P Quanto à cobertura vegetal, é fator importante na participação da dinâmica 

da superfície, como agente natural predisponente, que determina a ocorrência de 

processos erosivos e de outros movimentos de massa.

As relações existentes entre vegetação primária e solos indicam que esse 

tipo de cobertura exerce maior ação de proteção. PRANDINI et al. (1982) afirmam 
que o escoamento superficial é desprezível nas florestas densas e que a 

cobertura vegetal também dificulta a penetração profunda da água no maciço. 

Mas essa constatação não deve ser generalizada.

Conforme PRANDINI et al. (op. cit.), a influência da cobertura vegetal 

ocorre sob dois aspectos: mecânicos e balanço hídrico.

Em relação aos aspectos mecânicos, a cobertura vegetal age como 

responsável pela estruturação do solo, através do sistema radicular. A densa 
malha de raízes aumenta a resistência ao cisalhamento e atua na defesa contra a 
ação erosiva das águas. Ao ser retirada essa vegetação, ocorrem, em pouco 
tempo, a desintegração do sistema radicular e a perda da resistência do solo. 
Outro efeito diz respeito à retenção da massa escorregada numa área afetada por 
escorregamentos, reduzindo possíveis danos a áreas localizadas a jusante do 

evento; além de minimizar o assoreamento. Nos casos de avalanche, esse efeito 

não é eficiente.

Entretanto, BROWN & SHEU (1975 apud PRANDINI, 1976) consideram, a 
partir de análises matemáticas, baseadas em observações experimentais de 
outros autores, que alguns tipos de vegetação arbórea podem contribuir no 

processo de escorregamento de vertentes.
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defesa do terreno do impacto das gotas da chuva;a)

b)

c)

Quanto aos aspectos do balanço hídrico, o desmatamento é uma alteração 
significativa no seu equilíbrio em uma região, aumentando significativamente o 
escoamento superficial e a infiltração, ao atingir diretamente o solo. A mudança 

no regime de escoamento é a principal causa dos processos erosivos.

Assim, a retirada da cobertura vegetal contribui para a aceleração da 
erosão laminar, formação de sulcos de erosão, devido à concentração do fluxo de 

escoamento, e para o desencadeamento de escorregamento de solo e/ou rocha 

nos locais de maior declividade.

ação prolongada do período de precipitação: dissipação da energia da 

precipitação, reduzindo sua intensidade ; e

retenção do volume apreciável de água nos diversos componentes do 
edifício vegetal. STERNBERG (1949 apud PRANDINI et al., op. cit.) 
atesta que o dossel de folhas intercepta em média, dez a vinte e cinco 

por cento da precipitação e, durante chuviscos de curta duração, chega 
a deter cem por cento da chuva caída. A água retida é evaporada.

Os efeitos da interceptação da água da chuva podem ocorrer da seguinte 

forma (PRANDINI et al., 1982):
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CONDICIONANTES ANTRÓPICOS - USO E OCUPAÇÃO DO4
SOLO

Esse processo é tão significativo que GONÇALVES e GUERRA (2001) 

comentam que as cidades constituem hoje o maior exemplo de degradação 
ambiental, colocando em risco a segurança e a qualidade de vida de sua 

população, constituindo um palco de embates ecológicos.

As mudanças e intensidades com que se dão as diferentes formas de uso 

do solo ocasionam alterações ambientais no espaço em que se inserem. São mais 
intensas e significativas na área urbana, em decorrência de maior adensamento 

populacional e da ocupação sem adoção dos critérios adequados.

Analisando-se a evolução da ocupação, é possível acompanhar como 

ocorreram e se intensificaram as alterações e quais os seus impactos decorrentes.

Os indígenas teriam derrubado e queimado a vegetação primária para abrir 
caminhos, construir aldeias e praticar sua agricultura nómade, originando 
formações secundárias de cerradinho e capoeira. Essas alterações eram pouco 

significativas (PRANDINI & FREITAS, 1994).

Os condicionantes antrópicos são aqui considerados como as diferentes 

formas de uso e ocupação do solo, que agem como deflagradores ou 
aceleradores de processos do meio físico (erosão, escorregamento, contaminação 

de um curso d’água, além de outros), e ao mesmo tempo sofrem os efeitos ou 

impactos decorrentes destes.

No Brasil, as primeiras formas de uso e ocupação do solo estavam 

relacionadas com as atividades de coleta de alimento e caça, que, conforme 
DEAN (1996), provavelmente compreendiam também queimadas leves e 
periódicas para afugentar e atrair a caça. Inibiam, assim, parcialmente a 
restauração de espécies da floresta primária, que, depois de um longo período, 
podia ser substituída por vegetação dos campos gramados e dos cerrados.
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Existiam também os caminhos abertos por eles para se deslocarem de uma 
tribo a outra, entre o litoral e o interior. Na Região Sudeste essas trilhas foram 
utilizadas pelos colonizadores para atingir o planalto em direção ao interior, visto 
que as terras da faixa costeira eram pouco extensas e inaproveitáveis para a 

agricultura. Assim, chegaram aos Campos de Piratininga e ao Pátio do Colégio. A 
posição era estratégica para assentar uma aldeia, em área de colina, com acesso 
apenas por um dos seus lados, e com abundância de água e peixes (rios Tietê, 

Pinheiros e Tamanduateí). Antes disso, porém, o planalto permaneceu isolado 

devido às dificuldades de transposição da serra (FARIA, 1994).

No Século XVII predominava, no Nordeste do Brasil, a cana-de-açúcar nas 
grandes propriedades, cuja produção se destinava a abastecer o mercado 

externo; enquanto no planalto paulista dominava a pequena propriedade onde se 

desenvolviam a agricultura de subsistência e a policultura, destacando-se os 
seguintes produtos: mandioca, feijão, milho, algodão e a cana-de-açúcar, além 

das frutíferas (banana, uva, limão, laranja) e a criação de gado.

Para o cultivo de cana foram eliminadas áreas recobertas por Mata 

Atlântica, cuja depredação foi considerada modesta por DEAN (1996). Além disso, 
matas secundárias e florestas de manguezais também foram cortadas para ser 
consumidas no processo de produção do açúcar.

Veio então o ciclo da mineração, com a descoberta de ouro em Minas 
Gerais, atraindo a população paulista e passando a ser o centro das atividades no 
século XVIII, causando efeito até nas atividades agrícolas do Nordeste. Com o 
esgotamento das minas, houve a retomada da agricultura.

São Paulo assumiu a cultura da cana-de-açúcar, que, por mais de 50 anos, 
foi o produto de destaque da sua economia, a ponto de acumular capitais 

necessários para desenvolver um novo ciclo económico, o do café, que dominou o 
Oeste do Estado (FARIA, 1994).

O café ocasionou primeiramente, conforme atesta FRANÇA (apud MATOS, 
1990), o deslocamento dos centros de maior importância económica e do eixo
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Ano

demográfico, até então, localizados no nordeste e no leste brasileiro, para o sul do 

País.

A economia do café impôs o estabelecimento das ferrovias para atender às 

suas necessidades crescentes. Foram construídas às custas dos cafeicultores, 

assim seus traçados atendiam a localização das lavouras e a interligação com o 

porto de Santos, para exportação do produto.

Produção de 
café (arrobas)

Desmatamento 
(%)

1886
1920
1935

29,5
55,2
73,8

População no 
Estado de São 

Paulo (hab.) 
1.036.639 
3.652.774 
4.943.207

10,375.350
22.098.861
52.440.210

FONTE: MILIET (1946) e VICTOR (1975 apud FREITAS & ALMEIDA (1997)

QUADRO 2 - Evolução da população e do desmatamento durante a 
expansão cafeeira no Estado de São Paulo.

NEGRI (1996) atesta essa colocação ao escrever que o café exigiu a 

montagem de uma rede urbana no Estado de São Paulo, compreendendo um 
sistema de transportes e uma rede de comércio e serviços para uma grande 
massa de trabalhadores. À medida que o “complexo cafeeiro” foi se 

desenvolvendo, gerou-se em paralelo um processo de urbanização que também 

propiciou a expansão da agricultura de alimentos e de matérias-primas, que 
passava a operar com recursos próprios, fora da propriedade agrária cafeeira.

o caféAlém das modificações no sistema de transporte, o café gerou 
transformações no território paulista, tanto com a derrubada da mata para ceder 

lugar às plantações, ocasionando processos erosivos como resultado da utilização 

de técnicas de plantio inadequadas aos tipos de solos, e o consequente 
assoreamento dos cursos d’água; quanto por favorecer a formação e expansão 

dos centros urbanos existentes (QUADRO 2).
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Municípios
1874 1900 1920

5.024 7.517 4.892 9.340

3.455 5.9612.604 3.646

4.896 6.413 10.480 11.830

16.584 19.454 15.694 29.158

3.667 10.124 25.2152.787

239.820 579.03323.253

A cidade de São Paulo apresentou grande crescimento populacional após 

1874, como pode-se observar no QUADRO 3, destacando-se das demais cidades 
localizadas nos seus arredores e que hoje compreendem a RMSP.

Entre 1929/1933 e 1955 ocorre no Brasil um processo de industrialização, 
denominada por NEGRI (op. cit.) de restringida, porque a reprodução ampliada do 
capital produtivo era dependente do crescimento das exportações como fator 
fundamental na geração das divisas necessárias para viabilizar as importações de 

bens de capital e de bens intermediários.

Cotia
Guarulhos
Itapecerica da Serra 
Mogi das Cruzes 
São Bernardo Campo 
São Paulo 44.033

FONTE: modificado de CAMPOS et al. (1992),

QUADRO 3 - Evolução da população na Cidade de São Paulo e arredores.

População (n-habítantes)
1896

A década de 20 trouxe grandes transformações na economia brasileira: a 

expansão da agricultura de alimentos e de matérias-primas; a elevada expansão 
da produção do café, que gerou uma crise de superprodução no final da década; a 

expansão das exportações e maior rentabilidade industrial, aumentando a 
capacidade produtiva e a produção de bens de consumo leves (NEGRI, 1996). É 

nesse período que se estabelece a liderança industrial de São Paulo, na qual se 

concentrará a produção manufatureira.

O período entre 1956 e 1970 caracteriza a chamada primeira fase da 
industrialização pesada, que representou, especialmente para São Paulo, o 
período de consolidação das bases materiais de uma sociedade urbana e 
industrial. As modificações se fizeram na estrutura e também no espaço do interior
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O impacto sobre o espaço económico paulista e especialmente sobre suas 

cidades foi acentuado. Conforme comenta NEGRI (1996), ocorreu uma intensa 

migração para as cidades, pela crescente urbanização do domicílio do trabalhador 
rural e com a unificação dos mercados de trabalho do campo e da cidade; pela 

alterações nos hábitos de consumo a partir da industrialização. Observa-se um 
grande crescimento da área da Grande São Paulo e sua consolidação como 

metrópole.

paulista, com transformações no setor agropecuário e no terciário de suas 

cidades.

Entre 1967 e 1980, ocorreu a segunda fase da industrialização pesada, com 

modernização da sua estrutura, e ampliação dos segmentos mais complexos: 
insumos básicos, mecânica, material de transporte e material elétrico de 

comunicações.

Na década de 1980, de maneira geral, a indústria brasileira apresentou 

baixo desempenho, em decorrência das políticas de ajuste económico e da 
inflação. Apenas a indústria extrativa, destacando-se o petróleo, apresentou 

crescimento. Entre 1984 e 1986, teve início um período de recuperação da 

indústria, em virtude das exportações.

A queda das condições de vida da população da RMSP, especialmente da 

sua periferia e dos municípios do entorno, se deu em consequência da elevada 
concentração industrial, com a ampliação dos custos de aglomeração urbana 
(NEGRI, op. cit.), e desencadeamento de graves problemas ambientais e falta de 
políticas sociais e urbanas responsáveis. Iniciam-se discussões sobre essa 
questão e buscam-se diretrizes para uma política de descentralização industrial da 

Região Metropolitana para o interior.

No Estado de São Paulo, o desenvolvimento rural, mais especificamente a 
agricultura, apresentou profundas transformações no seu desenvolvimento após 
1970, resultante do intenso processo de urbanização, associado à abertura da 
economia nacional para o mercado exterior, à implantação de um complexo 

agroindustrial de transformação e insumos e a uma indústria de máquinas e
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4.1 Indutores da Ocupação

Essa expansão e diversificação da agropecuária e da agroindústria paulista, 

segundo NEGRI (1996), foi importante fator para o processo de interiorização 

industrial.

equipamentos agrícolas, que viabilizaram ampla diversificação agropecuária, para 

atender à demanda interna e externa. Essas demandas foram fortemente 
induzidas por políticas agrícolas que subsidiaram substancialmente a utilização de 

insumos químicos e maquinaria agrícola, por meio de ampla oferta de crédito 

subsidiado na década de 70 (CATI, 2000).

PAGANELLI & VIEIRA (1981) também compartilham dessa opinião, quando 

relatam que a ocupação urbana se deu inicialmente nas partes altas e secas, 
destinadas à igreja, às elites e ao governo (FIGURA 3). As partes mais altas, com 
maiores declividades, e os fundos de vale foram ocupados pelos migrantes mais 
recentes e carentes, visto que as colinas e as melhores áreas não estavam 

disponíveis.

Muitos dos problemas que ocorrem na RMSP estão relacionados ao seu 
processo de ocupação, portanto faz-se necessário discorrer sobre os fatores que 

geralmente induzem à ocupação, como o meio físico, as vias de comunicação 
(sistemas rodoviário, ferroviário e hidroviário) e o desenvolvimento económico.

Como fator de indução à ocupação, o meio físico é tratado em AB’ SABER 

(1957), que afirma que o sistema de colinas, no qual se inseriu o organismo 

urbano de São Paulo, exerceu grande influência na expansão e no arranjo geral 
das ruas e avenidas. Essas áreas eram preferidas para instalação do hábitat 
urbano. Os loteamentos populares e os bairros mais modestos, da época, 
alcançavam com rapidez e intensidade os vales e porções mais baixas, como na 

região do Rio Pinheiros; enquanto os bairros loteados com mais critérios e de 
maiores pretensões sociais, situados em setores de altas colinas, permaneciam 
estagnados. Já ocorria nessa ocasião a tão conhecida especulação imobiliária.
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AB’ SABER (1957) comenta que nas porções enxutas da planície do Tietê, 

assim como nos terraços fluviais marginais e na zonas de transição entre os 
terraços e os flancos mais suaves das colinas terciárias, alinharam-se as 

instalações ferroviárias e as principais áreas industriais da cidade de São Paulo.

As vilas mais antigas, como Parnaíba, Mogi das Cruzes, Itu e São Paulo, 

estavam alinhadas ao longo do Tietê, que passaria a ser, nos séculos coloniais, a 

principal via de penetração para o interior (REIS, op. cit.).

Nos dois primeiros séculos da colonização, os núcleos urbanos no Brasil, 

segundo REIS (2000), situavam-se quase todos no litoral ou junto a cursos d’água, 

facilitando o acesso ao exterior. Mesmo em São Paulo, os núcleos antigos 

estavam dispostos ao longo dos rios maiores e junto às trilhas que os mantinham 

ligados ao litoral.

Como exemplo, até meados do século XX, o desenvolvimento da cidade de 

São Paulo se deu basicamente sobre os terrenos sedimentares de topografia 
suave e características geológico-geotécnicas favoráveis à ocupação urbana.

FONTE: LAGO (2001).
FIGURA 3 - No alto da colina o Mosteiro e Igreja de São Bento, vistos da 
várzea do rio Tamanduateí, entre 1862/63.
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devido ao

De acordo com SEABRA (1987), no começo do século XX, os trechos da 

várzea e baixos terraços, ao longo do Tietê, ainda não tinham sido objeto de uma 
ação racionalizadora de empresas imobiliárias. Esses setores eram alcançados 

pela ocupação urbana devido ao crescimento da cidade em alguns trechos da 
margem esquerda do rio, visto que as terras eram menos valorizadas no mercado. 
Eram grandes as dificuldades de comunicação entre as duas margens do rio. 
Estas se faziam por caminhos antigos (trilhas), que ligavam um lado ao outro do 

rio, onde aportavam barcos, na direção das fábricas que se localizavam à margem 

esquerda.

As várzeas, terrenos impróprios à instalação industrial e residencial, eram 
utilizadas para atividades de extração mineral (areia e argila), bem como lazer 

(clubes e atividades de esportes). A instalação das ferrovias e suas estações 
propiciou o estabelecimento de indústrias, armazéns, bem como a valorização de 

terrenos próximos.

O sistema viário é outro fator indutor da ocupação e inclui as ferrovias, 

rodovias e as hidrovias.

Durante a expansão cafeeira rumo ao oeste do Estado de São Paulo, o 
sistema ferroviário favoreceu o crescimento e formação de novos centros urbanos. 
As cidades, que eram ponta dos trilhos (terminais provisórios das ferrovias), 
contavam com situação privilegiada, como é o exemplo de Marília, que 
permaneceu como ponta dos trilhos entre 1928 (quando a ferrovia se instalou) e 
1941. Contava, então, com cerca de 14 construções no mês de janeiro de 1928, 
em dezembro do mesmo ano já possuía 686, e um ano depois, 1.084, como pode 
ser observado no QUADRO 4. Como ponta dos trilhos, passavam por sua estação

Após essa época, devido ao acelerado crescimento urbano, foram 
progressivamente ocupadas áreas periféricas, assentadas sobre terrenos 
cristalinos, de relevo mais acidentado e solos mais suscetíveis à erosão. As 
várzeas geralmente são os últimos setores a ser densamente ocupados, devido à 

dificuldade de drenagem, aterro, fundações e riscos de inundações.
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cerca de cinco mil lenhadores, favorecendo a expansão de hospedarias e lojas

(MONBEIG, 1977).

Construções (n2) Principal ProdutoAno
1928 Gan) 14

Café1928 (dez) 686
1.0841929

Algodão1935 2.846
4.8981943

1945 5.232

MATOS (1990) mostra a estreita relação entre expansão ferroviária, marcha

do povoamento e o desenvolvimento da cultura do café no Estado de São Paulo,

conforme pode ser observado no QUADRO 5.

CafeeirosFerrovia (Km)Ano Habitantes
26.800.0000695.0001860
60.462.0001391870 830.000
69.540.0001.2121.107.0001880
106.300.0002.4251.385.0001890
220.000.0003.3732.279.0001900
696.701.5454.8252.800.4001910
826.644.7556.6164.592.1881920

7.1007.160.7051930

Foi mais que um redutor de custos do transporte cafeeiro, a ferrovia implicava a

NEGRI (1996) relata que a expansão da ferrovia paulista, durante a 
acumulação cafeeira, proporcionou rápida integração económica do território 
paulista, alcançando até o sul de Minas Gerais, Mato Grosso e norte do Paraná.

FONTE: MONBEIG (1977)

QUADRO 4 - Progressão do n9 de construções em 
Marília quando ponta dos trilhos.

1,188.058.354
FONTE: MATOS (1990)

QUADRO 5 - Relação entre expansão ferroviária, povoamento e cultura 
do café.
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SEABRA (1987), em seu trabalho sobre as várzeas dos rios Tietê e 

Pinheiros na cidade de São Paulo, relata que as ferrovias valorizaram as faixas de 

terra por elas percorridas em detrimento daquelas que já comportavam um certo 

tipo de ocupação à época dessas implantações. E que as estações eram pontos 

germinais, em torno dos quais ocorria um novo arranjo do espaço da cidade e de 

sua área mais ou menos imediata. As indústrias se instalaram nas áreas contíguas 

às estações e possibilitaram a constituição de um mercado de trabalho.

abertura de novas frentes de colonização e a constituição da rede urbana básica, 

e possibilitando a instalação de novos municípios.

Sobre o legado das ferrovias no Estado, COSTA (1987 apud NEGRI, 1996) 

comenta que os grandes eixos de circulação, urbanização e industrialização atuais 

são tão somente a ossatura estruturada e consolidada pelas vias férreas.

FORESTI (1986), ao comentar sobre os vetores de expansão na RMSP, 

afirma que esta ocorreu inicialmente no sentido leste-oeste, tendo como eixo 
principal a expansão ferroviária. A partir dos anos 50, com o surgimento das 
rodovias, estas passam a dividir com as ferrovias o papel de eixos polarizadores 
da urbanização. No vetor nordeste, a Via Dutra induziu a ocupação, e no sudeste, 
na Via Anchieta instalou-se o parque industrial mais moderno.

Mais recentemente, com a operação da Hidrovia Tietê-Paraná, novos pólos 

industriais e turísticos deverão ser implementados, bem como a ampliação do

Quanto ao sistema rodoviário, até a década de 1920, as estradas de 

rodagem apenas eram complementares às linhas ferroviárias. Tiveram 

crescimento mais expressivo na década de 30, chegando o sistema estadual, ao 

final da década de 40, com a mesma extensão que o ferroviário. Com a criação do 

Departamento de Estradas de Rodagem - DER, após 1933, a construção e 
reconstrução de rodovias visaram atender o crescimento populacional e industrial 

do Estado.

Na década de 60, intensificou-se a ocupação do vetor oeste, 
acompanhando as rodovias Raposo Tavares e Régis Bittencourt, e depois, na 
década de 70, ao longo da Rodovia Castelo Branco.
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A busca por pedras preciosas, gemas e metais se justificava por 

representar a mais importante forma de riqueza entre os séculos XVI e XVIII. 

Apenas dois séculos depois, como escreve MACHADO & FIGUEIRÔA (2000), 

foram encontradas jazidas abundantes em Minas Gerais, marcando um dos vários 

ciclos económicos que o País viveu.

Datam de 1699 as primeiras descobertas significativas de ouro no interior 

do território mineiro. A partir daí, chegaram à região expedições e levas 
populacionais das mais variadas regiões brasileiras (São Paulo, Pernambuco e 

Bahia) e de Portugal, aumentando a sua população, que em 1705 já possuía entre 

30.000 e 50.000 habitantes.

desenvolvimento das cidades localizadas no seu entorno, por meio das atividades 

de comércio e serviços advindas do funcionamento e desenvolvimento desse 
sistema, não apenas como meio de transporte.

Na Bahia, Mato Grosso e Goiás também foi encontrado ouro, de maneira 

que, entre 1739 e 1779, a produção minerária brasileira atingiu seu máximo. A 
exploração era feita nos leitos dos rios ou nos terraços das margens, onde a 

disponibilidade da água facilitava o processo de separação.

REIS (2000) comenta que, nos últimos anos do século XVII e durante as 

primeiras décadas do século XVIII, o desenvolvimento da mineração em porções 
interiores, muito afastadas do mar, possibilitou a formação de áreas de 
colonização com população quase totalmente urbana. E que o desenvolvimento 
da mineração trouxe impulso significativo às atividades de comércio nas vilas e 

cidades, já agora em função de novos objetivos, não vinculados diretamente à 
agricultura agro-exportadora.

TEIXEIRA (1992) ressalta que, devido aos atrativos de mão-de-obra, 
abertura ou melhoria de vias de acesso e extensão da rede de energia elétrica,

No que tange às atividades económicas, destaca-se inicialmente a 

mineração, por ter aberto caminhos para a ocupação do território nos primórdios 
da conquista das terras brasileiras.
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na

Quanto a atividades agrícolas como atrativos à ocupação, remonta-se aos 
diversos ciclos económicos verificados no Brasil. Começou pelo pau-brasil, que 

ocasionou desmatamento de grandes áreas do litoral, mas não favoreceu a 

formação de núcleos urbanos, em decorrência do esgotamento das terras e do 
deslocamento em busca de novas áreas. A seguir, a cana-de-açúcar liderou o 

processo de ocupação e organização do espaço brasileiro, e a expansão da 

agroindústria possibilitou o surgimento de pólos de crescimento no País. Em São 
Paulo ocorreu uma tentativa de ocupação das planícies costeiras para plantio da 

cana-de-açúcar, a exemplo das demais áreas costeiras do País, mas não foi bem- 
sucedida, passando então a ser desenvolvida no interior do Estado; e o café, que 

povoou uma grande área do Brasil, criou paisagens rurais e urbanas, entre as 

quais destaca-se a cidade de São Paulo e um grande número de cidades no oeste 

paulista.

condições estas que valorizam as propriedades vizinhas, a mineração pôde 
constituir importante pólo indutor de urbanização.

A indústria também é outro fator de atração da população. Toda a 

ordenação do espaço metropolitano continua sendo comandada pelo setor 
industrial, que vai, ao longo dos anos, crescendo em importância e extrapolando 

os limites municipais (FORESTI, 1986).

Em SMA (1999), ao discorrer sobre a utilização da água nas atividades 
industriais, cita-se que as indústrias ocuparam os terrenos de várzeas por serem 
mais baratos e estarem próximos da água, atraindo também grande número de 

moradores de baixa renda.

Entre 1870-1929, a estrutura da rede urbana paulista foi consolidada, 
organizada basicamente pelo traçado das ferrovias, processo articulado à 

expansão e ao desenvolvimento da economia cafeeira. De acordo com NEGRI

No final do século XIX e início do século XX, a industrialização se expande, 
nos bairros da Móoca, Belenzinho e Pari, localizando-se ao longo das ferrovias, e 

facilitando a extensão da urbanização por enormes áreas, resultando 
conurbação dessas áreas (AB’ SABER, 1957).
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4.2 Crescimento Urbano e Industrial

Cada uma dessas formas de uso (agrícola, urbana, industrial, mineira e os 

vários tipos de sistema viário) induziu diferentes alterações nos processos e na 

dinâmica da paisagem.

A urbanização, segundo SOUZA (1996), no seu sentido quantitativo, 

corresponde ao aumento do porcentual da população que vive em espaços 

urbanos, ou ainda ao crescimento dos espaços urbanos.

(1996), a marcha da ocupação do Estado de São Paulo, articulada ao “complexo 

cafeeiro”, realizou-se pelo avanço da fronteira agrícola e pela concomitante 
criação de núcleos urbanos que a seguir se transformaram em novos municípios. 

Em 1870, havia 81 municípios no Estado e em 1929 São Paulo possuía 245 

municípios.

DETWYLER & MARCUS (1972) consideram urbanização como o processo 

de estabelecimento e crescimento da cidade, geralmente com aumento de 
população (crescimento interno e imigração), bem como expansão espacial da 

cidade.

Outros autores vêem a urbanização como um incontestável indicador de 

desenvolvimento. Para FRIEDMAN (1971, apud SOUZA, 1996), as cidades não 
são apenas indicadores, mas também fatores do progresso, pois o ambiente 

urbano seria propício às invenções e inovações, e nesse ambiente aumentavam 
as chances de satisfação das necessidades, tanto maiores quanto maior for a 

cidade.

ALVA (1997) considera que, historicamente, as cidades são concentrações 

de poder que controlam fluxos económicos, sociais, culturais e políticos, 
constituindo centros de acumulação de riqueza e conhecimento.

Para GUGLER (1996), o crescimento industrial e urbano na América Latina 
estimulou um crescimento no nível educacional, a proletarização da força de 

trabalho e a expansão de setores não manuais. Isso gerou mudanças em 
costumes, e, em geral, de atitudes favoráveis ao crescimento económico e



41

Segundo REIS (1968), os núcleos urbanos estabelecidos nos primeiros 

séculos da colonização brasileira dependiam estreitamente das comunicações 
com a Metrópole. Era natural, pois, que se situassem em posição de conexão com 

esquemas eficazes de comunicação, e esta era garantida, de preferência, através 

das vias fluviais e marítimas, tanto para o escoamento dos produtos de 

exportação, quanto para a obtenção de produtos manufaturados.

Mesmo nas áreas interiores, onde as comunicações se tornavam difíceis, 

como no planalto paulista, pode-se perceber facilmente que as vilas mais antigas, 
como Paranaíba, Mogi das Cruzes, Itu e São Paulo, alinhavam-se ao longo do 

Tietê, que seria, nos séculos coloniais, a grande via de penetração para o interior. 
A partir de Mogi, as vilas iriam acompanhar o Vale do Paraíba, repetindo, com 

sentido diferente, o mesmo processo.

mudança social. Por outro lado, esse mesmo crescimento urbano pouco diminuiu 

a polarização existente na estrutura social, tampouco em termos de renda ou 
condições de trabalho.

O crescimento da população dos centros urbanos conduzia à formação de 
bairros. As separações entre esses eram com frequência determinadas por 
elementos naturais, como grotas, morros, lagoas ou desníveis acentuados, ou 
mesmo, pela interrupção decorrente da abertura de praças com edifícios públicos 

ou religiosos.

Na periferia distribuiam-se pequenas sesmarias que davam origem a 

chácaras, as quais, por sua vez, sofreriam parcelamentos, na medida do 
crescimento dos núcleos urbanos. Aos edifícios oficiais e religiosos, reservavam- 

se, em geral, posições especiais.

Com o crescimento dos centros de maior importância, foram sendo 
subdivididas algumas chácaras da sua periferia. Porém, permaneciam nas mãos 
de seus proprietários particulares ou conventos - constituindo obstáculos para o 
crescimento ordenado daqueles centros. Em decorrência, forçava-se o 
aproveitamento das terras ao longo das estradas de acesso às povoações, onde 
se edificava, criando-se uma forma de loteamento desordenada e tortuosa.
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FONTE: DETWYLER & MARCUS (1972).
FIGURA 4 - Comparação entre o crescimento 
da população mundial e a urbanização.

DETWYLER & MARCUS (1972) mostram, na FIGURA 4, uma comparação 

entre o crescimento da população mundial e a urbanização, entre 1800 e 1970, 

onde se observa que a urbanização teve um crescimento mais acelerado que a 

população mundial. O crescimento urbano foi mais expressivo nos países 
industrializados, como Inglaterra e País de Gales, que na década de 70 

apresentavam taxa de urbanização de 80%, e nos Estados Unidos correspondia a 

70%.

i
i 
! 
t

A partir da Revolução Industrial, as atividades de manufatura se 
concentraram em algumas cidades, cuja população cresceu explosivamente. Esse 
processo acarretou um aumento da urbanização. Atualmente, as cidades maiores 

tendem a concentrar-se em metrópoles de sistemas socioeconômicos organizados 

espacialmente para articular economias regionais, nacionais e internacionais 

(ALVA, 1997).
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com a essa

as

cresceram

Acerca do padrão de urbanização na América Latina, GUGLER (1996) 

atesta que no começo dos anos 30 essa era uma região predominantemente rural, 
tanto no que diz respeito ao lugar onde a população vivia, quanto na atividade 
económica. As cidades importantes dependiam, com poucas exceções, de suas 

articulações com o setor agrícola. São Paulo e Medelin prosperaram por meio de 
atividades comerciais e de transporte, associadas a uma nova agricultura de 

exportação (como café e cereais), que se desenvolveu no começo do Século.

No Brasil, esse crescimento também foi acentuado a partir da década de 
30, conforme atesta GEIGER (1985 apud FORESTI, 1986), ao comentar que a 
urbanização tem sido associada ao processo de industrialização do País, e a 

década de 30 é um marco de referência para esses dois movimentos.

alcançando 19% da 
também

A recessão mundial e a Segunda Guerra Mundial iniciaram uma mudança 

gradual nessa situação por incentivo à industrialização por substituição das 
importações. Combinando com a modernização da agricultura, 

industrialização promoveu uma rápida urbanização baseada na migração rural- 
urbana, que começou em larga escala nos anos 40, na América Latina.

GUGLER (1996) analisou dados de seis países da América Latina: 

Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru, que, em 1990, possuíam mais 
que 76% da população total da América Latina (QUADRO 6). Observa-se para 
1940 que apenas 37,4% da população vivia nas áreas urbanas, sua maioria se 
concentrava em cidades com menos de 100.000 habitantes, que funcionavam 

como centros administrativos da área rural. Em 1980, ocorreu maior crescimento 
da população urbana, sendo, portanto, mais diferenciado: as cidades 

intermediárias apresentaram aumento mais elevado, 
população urbana; as áreas metropolitanas 
consideravelmente, o que indica que grande parte desse crescimento urbano 
ocorreu devido à migração das áreas rurais, e das áreas urbanas menores para as 

maiores.
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Categoria

20 23,3 3

19 6,34,3

4,413,1 27,2

População total 95,7 268,3

Atividade

e

5,55,75,24,63,4

Com o início da industrialização e a divisão do trabalho entre a cidade e o 

campo, a cidade deixa de ser apenas consumidora dos excedentes agrícolas, e 

passa a ser ponto de apoio para a modernização económico-tecnológica e para a 

transformação cultural do campo (SOUZA, 1996).

Agricultura 
Indústria_____
Transporte 
Comunicações
Comércio

Rural 
Urbana

Distribuição da 
popu ação 

1940 
62,6 
37,4

1980
30,5
69,5

1930
4,3
5,2
5,1

Décadas 
1940 
2,8 
7,2 
4,9

1950
4,3
8,5
8,2

1970
5,5
10,3
9,5

1920
3,4
3,3
8,1

Taxa de 
crescimento anual - 

1940-1980
0,08_______
4,1

1960
4,3
6,7
7,0

2,6
FONTE: GUGLER (1996)

QUADRO 6 - Distribuição da população e crescimento em seis 
países da América Latina.

9,3 
FONTE: FORESTI (1986)

QUADRO 7 - Taxa de crescimento do produto nacional bruto.

Cidades Pequenas 
(menos 100.000 hab.) 
Cidades Intermediárias 
(100.000 a 2.000.000 
hab.) 
Metrópoles 
2.000.000 
1985

(mais
hab.), em

A atividade industrial liderou o crescimento do produto nacional a partir 

dessa década (QUADRO 7), e a expansão urbana a partir da década de 40. Já na 

década de 50, as regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro 

concentravam cerca de 25% da população urbana do País, em decorrência da 

política de industrialização adotada, e, como consequência, ocorreu uma 

concentração populacional nos pólos de industrialização (GEIGER 1985 apud 

FORESTI, 1986).
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Décadas

O QUADRO 8 apresenta a distribuição da população no País, entre 1940 e 
2000, e observa-se que, a partir da década de 70, a população urbana passa a ser 
mais significativa que a rural. Os dados do Censo Demográfico 2000 mostra que 
81% da população brasileira vive nas cidades. Para o Estado de São Paulo, essa 

porcentagem sobe para 93%, no mesmo período analisado.

As primeiras indústrias significativas que se desenvolveram no País foram 
as do ramo alimentício e têxtil, que beneficiavam a matéria-prima agrícola aqui 

produzida e utilizavam a abundante mão-de-obra existente. Após a Segunda 
Guerra Mundial, foi introduzida a indústria pesada (metalurgia), instalando-se 
principalmente na região sudeste, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, 

pela disponibilidade de infra-estrutura básica (energia, ferrovias, rodovias e 

portos), mão-de-obra (grande contingente populacional) e mercado consumidor.

A industrialização, o crescimento demográfico e a modernização da 
agricultura influenciaram o movimento de migração para as cidades, em busca de 
emprego, habitação, serviços, ou seja, de melhor condição de vida. Em 

decorrência, verificou-se no Estado de São Paulo a aceleração do processo de 
urbanização a partir de 1940, e ao final dos anos 50 ocorria a conurbação entre 
São Paulo e várias cidades vizinhas que integram a Região Metropolitana.

1940
1950
1960
1970
1980
1991
2000

Taxa de 
Urbanização (%)

31.2 _______
36.2 _______
41,5
55,9_______
67.6 _______
75.6 _______

________81,2_______
FONTE: IBGE (www.ibge.gov.br)

QUADRO 8 - Taxa de urbanização 
no País.

Posteriormente, são construídas as usinas hidrelétricas e siderúrgicas, 
incrementando o desenvolvimento industrial, e a instalação do setor 
automobilístico, incentivando o transporte individual, através da expansão das 

rodovias.

http://www.ibge.gov.br
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Latina intensaocorreu

FORESTI (1986) considera que a concentração urbana intensifica o 

processo de metropolização, como observou em 1980, no qual, das dez cidades 
mais populosas do Brasil, nove eram sedes de regiões metropolitanas. E também 

que as áreas que vivenciam esse processo recebem grande afluxo populacional, 

com um crescimento mais rápido que a instalação de infra-estrutura e serviços 

urbanos.

Nas últimas cinco décadas, 
transformação da estrutura e da localização dos assentamentos humanos. Nesse 
curto tempo, a população urbana passou de 30% para 70% do total. Em muitas 

das cidades latino-americanas, no mínimo 40% da área construída é produto de 
trabalho não-remunerado, aplicado legal e materialmente de modo precário. Os 
assentamentos periféricos ocupam, no mínimo, 50% da superfície de Lima, 35% 
da do Rio de Janeiro e 40% da de Caracas e de Santiago do Chile. Enquanto a 
população total de São Paulo cresceu 60% entre 1973 e 1987, a população 

favelada cresceu mais de 100% no mesmo período.

A industrialização e a urbanização passam a ser as formas de uso do solo 
que impõem maiores alterações ao meio físico. Na falta de espaços mais 
favoráveis à ocupação, a população passa a se instalar nas áreas mais 
inadequadas, como os terrenos de maior declividade e as várzeas. As áreas 
periféricas são ocupadas por loteamentos clandestinos, sistemas de 
autoconstrução e favelas, com carência de infra-estrutura básica e equipamentos 
urbanos. Adotam-se práticas inadequadas de desmatamento e mobilização do 

solo (corte e aterro), e, assim, são desencadeados diversos problemas, como os

As atuais regiões metropolitanas aglomeram população, instalações 

produtivas e infra-estrutura económica, ocupando antigas áreas rurais e 
incorporando assentamentos humanos preexistentes. A rapidez com que se 

processam o crescimento demográfico e a expansão territorial dessas regiões é, 
nos países em processo de desenvolvimento, muito maior que a registrada na 
formação de aglomerações metropolitanas do mundo industrializado (ALVA, 

1997).

na América
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5 INTERVENÇÕES ANTRÓPICAS E PROCESSOS ALTERADOS

SANTOS & NAKAZAWA (1992) relatam que a expansão urbana se 

processa, na maioria das vezes, por meio de intensas e extensas terraplanagens e 
exposição dos solos cada vez maiores e prolongadas, principalmente dos solos de 
alteração das rochas cristalinas. Essa prática é bastante nociva e pouco criativa 
do ponto vista técnico, privilegiando a adaptação dos terrenos aos projetos, 

quando o correto seria adequar os projetos aos terrenos.

Neste tópico serão abordados os impactos decorrentes da urbanização, 

industrialização, mineração, disposição de resíduos e agricultura e os processos 

alterados.
Considera-se que toda atividade humana, em suas diferentes formas de 

uso e ocupação do solo, é modificadora do meio ambiente, alterando seus 

processos, que resultam da dinâmica de elaboração das feições da paisagem e 
pela evolução do ambiente, resultantes da interação entre os componentes 

bióticos e abióticos.

relativos ao meio físico e à qualidade de vida da população diretamente envolvida, 
além dos ónus ao Poder Público para instalação, recuperação ou manutenção da 
infra-estrutura básica.

O desencadeamento ou intensificação dos processos do meio físico 

decorrentes de intervenções antrópicas se traduz em impactos, e estes se dão de 
diferentes formas sobre a vegetação, água, solo, relevo e clima.

Estudos sobre os impactos decorrentes da intervenção antrópica em 
diferentes aspectos do ambiente são comuns na literatura internacional, já a partir 
do século XIX, como os de Mary Somerville e George Marsh (SANTOS, 1994). 
Esse autor relata que a Conferência de Estocolmo, realizada pela Organização 
das Nações Unidas - ONU, em 1972, enfatizou que o homem estava deixando, no 
século XX, de ser agente passivo no processo geral de evolução da Terra, para 
tornar-se um dos co-agentes desse processo, capaz de influir nas transformações 

em curso no planeta.
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espaço.

COELHO (2001) considera o impacto ambiental como o processo de 

mudanças sociais e ecológicas causado por perturbações (uma nova ocupação 
e/ou construção de um objeto novo: usina, estrada ou indústria) no ambiente. 

Complementa que a relação entre sociedade e natureza se transforma diferencial 
e dinamicamente; e que os impactos ambientais são restritos no tempo e incidem 

diferenciadamente, alterando as estruturas das classes sociais e reestruturando o

No Brasil, são encontrados estudos importantes relativos aos impactos 
ambientais como alterações significativas no meio físico, na década de 80, a partir 
da qual também foram criadas algumas instituições e legislações com o objetivo 
de prevenir ou minimizar esses problemas.

DETWYLER & MARCUS (1972) afirmam que a maioria dos males 

ambientais são causados pela demanda, funções e expansão das cidades, e 
discorrem sobre a interação entre urbanização e meio ambiente. Abordam no seu 
trabalho como o homem tem modificado o ambiente natural por meio da 
urbanização, indicando como os aspectos físicos e os processos influenciam o 
crescimento e funções das cidades, e mostram algumas reações entre as ações 

do homem e processos ambientais.

A influência humana sobre o ambiente foi explorada em detalhes e com 

base em dados sólidos, quando George Perkins Marsh publicou, em 1864, Man 

and nature, no qual discutiu a influência do homem sobre a floresta, água e dunas. 

Marsh foi um marco no estudo do ambiente.

DREW (1989) trata sobre os impactos do homem nos solos, fauna e flora, 
atmosfera, água, relevo e oceanos, além dos impactos nos meios rural-agrícola e 
urbano-industrial. Acerca do impacto do homem sobre a Terra, diz que este já 
modificou quase todos os aspectos do seu habitat. Até a chegada da indústria e 

tecnologia, as modificações eram produzidas basicamente pelas atividades

Entre os estudos desenvolvidos, desde o século XIX, na linha de 
abordagem das intervenções antrópicas e suas relações com o meio ambiente, 

alguns são citados a seguir.
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agrícolas, afetando mais a água, solo e vegetação. Posteriormente, as ações 
humanas afetaram também a atmosfera e os oceanos, e, paralelamente, 
aumentaram a extensão e profundidade das modificações nos ambientes 

hidrológico e biológico. Acrescenta que apenas a litosfera e seus processos ainda 

se mantêm fora da intervenção significativa do homem.

No Brasil, SAMPAIO (1981) elaborou um estudo de correlação entre uso do 

solo e ilhas de calor em Salvador, e relata que a intensidade da urbanização altera 
significativamente o clima urbano de várias formas, principalmente por ocasionar 

mudança de algumas características físicas importantes do ambiente, como 
alteração no relevo e cobertura vegetal, impermeabilização dos solos, aumento 

das superfícies de absorção térmica, alteração dos efeitos dos ventos devido aos 
volumes edificados, emanação de gases que modificam a qualidade do ar.

Dentre os trabalhos realizados pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, 
pode-se citar o diagnóstico da erosão e assoreamento nas bacias dos rios Tietê e 
Pinheiros na Região Metropolitana de São Paulo (IPT, 1993), onde foi constatado 

que cerca de 95% dos materiais retirados no processo de dragagem dos rios Tietê 
e Pinheiros, correspondem a sedimentos provenientes da erosão dos solos. A 
erosão que resulta nesse grande volume de sedimentos está relacionada ao uso e 
ocupação urbana do solo. Essa erosão tem início com o parcelamento do solo, 

com a remoção do solo superficial e exposição dos solos de alteração; à medida

GOUDIE (1993) aborda os impactos da sociedade humana sobre diferentes 

ambientes físicos: solos, água, relevo, clima, fauna e flora, e esses impactos têm 
aumentado, bem como a consciência sobre eles. Coloca que a erosão do solo 

pela agricultura pode ser discutida, como agente poluente mais sério da água 
mundial do que a indústria. Com o desenvolvimento da tecnologia, o número de 

formas com que o homem afeta o ambiente tem proliferado, como o uso de 
reatores nucleares para geração de eletricidade e o uso de pesticidas. A 

complexidade, frequência e magnitude dos impactos têm aumentado, 
particularmente porque o nível da população está cada vez maior e devido ao 

aumento geral per capita da população.
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em que a ocupação se instala e se intensifica, há maior exposição dos solos, em 

virtude dos movimentos de terra, ocorrendo, assim, a aceleração da erosão.

SANTOS (1994) realizou trabalho acerca da urbanização e alterações 

ambientais em Itapevi e arredores, e considera que as formas de ocupação para 

assentamento urbano não têm obedecido às condições mínimas para construção 

de obras civis e tomam-se fator que acelera degradação do meio.

MODESTO (1999), que correlacionou o uso e ocupação do solo com a 

formação de depósitos sedimentares e assoreamento na bacia da represa Billings, 
constatou que nas sub-bacias, onde predomina o uso urbano, foram observados 

depósitos sedimentares de maiores extensões e camadas mais espessas de 
sedimentos, localizados nos braços da represa e no baixos vales dos ribeirões. 
Nas sub-bacias de uso predominantemente rural foram observados pequenos 

depósitos.

ALMEIDA & FREITAS (1996) e FREITAS & ALMEIDA (1997) tratam sobre 

as principais formas de uso e ocupação do solo urbano e os processos e 
problemas decorrentes de intervenções inadequadas. Consideram que as formas 

de uso urbano são as que impõem alterações no meio físico de maneira intensa e 
contínua, desde sua implementação, funcionamento e transformação, e muitas 
vezes resultam em elevados danos e riscos económicos e sociais. Esses autores 

realizaram diversos trabalhos no âmbito das cartas geotécnicas para municípios 

paulistas, nessa linha de abordagem adotada.

ALMEIDA FILHO (2000) analisou os processos erosivos lineares no 

município de Bauru, em diferentes períodos, e constatou que os processos 
ocorridos na área rural, na década de 60, estavam relacionados ao desmatamento 
e formação de pastagens e áreas agrícolas mais restritas; já na década de 70 
houve um aumento significativo dos processos erosivos, devido ao aumento da 

atividade agrícola sem adoção de práticas de conservação do solo; enquanto na

CAVALHEIRO (1995) discorre sobre a urbanização e alterações 

ambientais, e relata as principais alterações sobre o clima, relevo e solo, águas e 

ciclo hidrológico, vegetação e flora urbana e nos animais.
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5.1 Urbanização e Industrialização

COELHO (2001) trata uma série de questões teóricas e conceituais 
relacionadas aos impactos ambientais, e estudos de casos em pequenas, médias 

e grandes cidades brasileiras, cujos impactos foram resultantes do crescimento 

urbano desordenado.

O curso da urbanização e adensamento populacional pelo qual tem 

caminhado grande parte das cidades brasileiras, principalmente nas últimas 

décadas, tem gerado inúmeras consequências socioeconômicas. Algumas delas 
estão relacionadas diretamente com o uso e ocupação do solo desordenado. A 

Região Metropolitana de São Paulo é palco de significativos problemas, entre os 

quais aqueles relacionados à intensa erosão desencadeada pela urbanização 

acelerada, além dos processos de inundação e escorregamentos.

área urbana esses processos são decorrentes da expansão da cidade na década 

de 60, quando ocorreu um intenso parcelamento do solo, gerando erosões de 
grande porte, que até hoje trazem prejuízos ao expor a risco moradias e 

equipamentos de infra-estrutura.

A ocupação de áreas periféricas (devido aos melhores terrenos já terem 

sido ocupados ou passarem por especulação imobiliária) e de terrenos com 
condições naturais mais adversas, sem considerar as características, limitações e 

potencialidades do meio físico local, gera vários problemas que acarretam, tanto 
para o Poder Público quanto para a população local, danos e riscos sociais, 

económicos e ambientais.

CERRI (1992) destaca que as áreas com piores características para 

ocupação são aquelas de elevadas declividades, cabeceiras de drenagens, fundos 
de vale, várzeas, bem como áreas de antigos lixões, de bota-fora, de minerações 
desativadas, disposição de lixo hospitalar, sob rede de alta tensão e sobre linhas 
de dutos, que se constituem em graves e variadas situações de risco.
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PRANDINI (1993) ressalta que praticamente não há mais rios em áreas 

urbanas brasileiras. Atualmente, existem canais implantados a partir de antigas 

drenagens naturais, com novas características e funções, através da retificação 

dos seus traçados, alargamento e/ou aprofundamento e assoreamento e 

desassoreamento de seus leitos, implantação de barragens e até mesmo reversão 

de seus cursos. Como também não existem várzeas urbanas, e sim terrenos de 

antigas várzeas, hoje aterradas e ocupadas com edificações e sistemas viários, ou 

então descaracterizadas com sedimentos e detritos urbanos.

Quanto às indústrias, estas também foram deslocadas para a periferia pelo 

crescimento da cidade de São Paulo e valorização dos terrenos, passando a 

ocupar, freqúentemente, setores de topografia mais elevada.

Os processos de erosão e assoreamento tomaram vulto com a rápida 

urbanização e especulação imobiliária, conforme atesta ABREU (1987). Segundo 

este autor, até a década de 60, o problema da erosão e de escorregamentos de 

encostas chamava pouco a atenção na área urbana de São Paulo, pois a 
urbanização estava, na maior parte, restrita à bacia sedimentar. A partir da década 

de 70, a expansão da urbanização alcançou os terrenos pré-cambrianos dos 

rebordos da bacia sedimentar, ocasionando erosões lineares, com ravinamento 

generalizado na maior parte dos loteamentos, onde estava assentada a população 

mais humilde e as instalações mais precárias.

Ao panorama apresentado, acrescenta-se que a ocupação dessas áreas 

mostra alta densidade e infra-estrutura básica incipiente ou ausente.

A urbanização ocasiona alterações na morfologia dos terrenos ao expor 
solos frágeis, nas características hidrológicas das bacias, ao incrementar o 
escoamento superficial, reduzindo o tempo de concentração das águas pluviais. 
Essas modificações têm como resultado processos erosivos e transporte de 

sedimentos mais intensos (IPT, 1993).

Estudos do CTH (1992, apud IPT, 1993), que caracterizaram a constituição 
média do material do desassoreamento no Rio Tietê, concluíram que 
aproximadamente 95% corresponde a sedimentos e 5% a resíduos (construção
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habitacionais locais de altaem

d) ausência de infra-estrutura nos loteamentos; e

e) falta de manutenção das obras de drenagens.

Essa constatação se aplica às áreas urbanas de maneira geral.

civil, plásticos, metais, borrachas e pneus). Esses sedimentos são provenientes da 

ocupação das áreas de expansão urbana.

a) ocupação inadequada de antigas várzeas: a ocupação dessas áreas, 
sem elevação do terreno, por meio de aterros, gera impactos por 
inundação, com o acréscimo na descarga das drenagens, durante 

eventos de chuva;

Segundo PRANDINI (1993), a ocorrência de inundações e alagamentos nas 

áreas urbanas está relacionada à forma de ocupação dos terrenos. Esses 

processos estão associados a:

b) assoreamento do canal: está associado à deposição de sedimentos nas 
drenagens, decorrentes dos processos erosivos. Na RMSP, em 
períodos de chuva intensa, a ocorrência de inundações é incrementada 

com a redução da seção do canal, atingindo, às vezes, antigos terraços 
mais elevados, anteriormente não alcançados pelas águas fluviais;

a) traçado inadequado do sistema viário, agravado pela inexistência do 

sistema de drenagem e pavimentação das ruas;

ALMEIDA FILHO (2000) concluiu que os processos erosivos analisados na 

área urbana de Bauru, considerando a suscetibilidade do terreno, estão 

associados a:

b) instalação de forma inadequada do sistema de drenagem das águas 

pluviais ou servidas, lançando as águas à meia-encosta ou nas 

cabeceiras de drenagem;

c) assentamento de conjuntos 

suscetibilidade à erosão;
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dasde escoamento a

Ilustram-se na FIGURA 5, as situações de cheia em estado natural e após a 

urbanização, onde ocorre maior velocidade do escoamento superficial sobre áreas 
impermeabilizadas do que sobre áreas com vegetação natural. Acrescenta-se que 
também a construção de canais artificiais influi na diminuição do tempo de atraso, 
ao diminuir o tempo de escoamento superficial, aumentando o pico de cheia.

Segundo LEOPOLD (1968 apud COSTA, 1998), há diferenciação dentro do 

processo de urbanização, de acordo com os porcentuais de área 

impermeabilizada, resultando em diferentes respostas do solo às precipitações.

e) obsolescência e obstrução do sistema construído de drenagem: a 
acelerada expansão urbana ocasiona “obsolescência” da infra-estrutura 

associada à obstrução do sistema de drenagem por entulhos, lixo e 

sedimentos provenientes da erosão urbana, leva ao alagamento, tanto 

dos terrenos de baixadas como os mais elevados, durante eventos 

pluviométricos.

c) formação de remansos: resultam de alargamento da calha do rio por 

intervenções nas suas margens, tais como, explotação de areia, que 

geram áreas inundáveis e alagadas;

d) redução do tempo de escoamento das águas pluviais: 

impermeabilização do solo nas áreas urbanas e o sistema de drenagem 
causam escoamentos concentrados das águas pluviais e, 

conseqúentemente, as águas chegam mais rápido nas drenagens, 

intensificando as inundações;
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Tempo de atroso opo'$ o urbanização

Original

Apoí» a urbanização

í

Tempo (h)

Outro processo corresponde aos escorregamentos, bastante sujeitos às 
modificações impostas pelo uso do solo associadas à crescente expansão urbana.

FONTE: LEOPOLD (1968 apud COSTA, 1998)
FIGURA 5 - Tempo de atraso após a urbanização.
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KELLER (1982 apud COSTA, 1998) considerou que há pequena influência 
da urbanização em cheias com grande intervalo de recorrência, pois, sob chuvas 

intensas ou de longa duração e elevada altura pluviométrica, os valores de 

infiltração serão pequenos, quer pela superação da capacidade de infiltração pela 
intensidade da chuva, quer pela saturação do solo quase imediata, elevando, 
assim, os volumes do escoamento superficial. Essas chuvas com longo intervalo 
de recorrência gerarão grandes cheias, tanto em áreas urbanas como rurais. No 
entanto, COSTA (1998) constata que o processo de urbanização, com o 
desmatamento, impermeabilização e favelização, é o principal responsável por 
modificações no comportamento hidrológico em bacias de drenagem no município 

do Rio de Janeiro.
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a) remoção da cobertura vegetal;

b) lançamento e concentração de águas pluviais e/ou servidas;

c) vazamentos na rede de abastecimento, esgoto e presenças de fossas;

d) execução de cortes em geometria incorreta;

e) execução deficiente de aterros; e

f) lançamento de lixo e entulho nas vertentes.

CERRI (1992) relata que na RMSP são frequentes os acidentes geológicos 
associados a escorregamentos, ocasionando perda de vidas humanas e vultosos 

prejuízos económicos. Nos últimos anos a frequência desses acidentes tem 

aumentado em virtude da acentuada ocupação das encostas, via de regra de 

forma desordenada, e da ocorrência de chuvas intensas.

Conforme AUGUSTO FILHO (1995), as principais interferências da 

expansão urbana como indutoras de escorregamentos são:

Considerando-se a suscetibilidade natural de determinada área a esse 

processo, as diferentes formas de uso e ocupação do solo, em especial as 

atividades urbanas, atuam como agente acelerador dos processos de 

instabilização. Como exemplo, citam-se os escorregamentos registrados em 
Petrópolis-RJ em 1988, que, de acordo com NAKAZAWA & CERRI (1990) e 
ALMEIDA & NAKAZAWA (1993), foram induzidos, em maior número, pela 

ocupação desordenada.

Suas consequências são tanto sociais com económicas, e muitas vezes 

ocasionam grande número de vítimas. AUGUSTO FILHO (1995) atesta que os 

acidentes relacionados a esse processo ocorrem em diversas cidades brasileiras, 
principalmente nos grandes centros urbanos, com crescente número de 

ocorrências e acidentes.
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Complementadas com as observações de CERRI (1992):

a) instalação de moradias próximas à base ou topo dos taludes;

b) cultivo de espécies que instabilizam as encostas (ex: bananeiras)

As ações diretas sobre o manancial trazem modificações na quantidade e 

qualidade da água armazenada; e as indiretas estão relacionadas às intervenções 
no meio físico e ocasionam mudanças nas características naturais do manancial. 

As alterações na quantidade ocorrem devido às oscilações no nível d’ água 

subterrâneo: rebaixamentos ou elevações.

Os rebaixamentos ocorrem pela extração (uso, descarta, poços, canais, 

etc.) ou impedimento de entrada natural da água no aquífero (impermeabilização 
da superfície do terreno: vias e urbanização, alterando a infiltração direta). As 

elevações são ocasionadas pela entrada adicional de água no aquífero (obras de 
engenharia: enchimento de reservatórios; agricultura: irrigação; danos nas redes 
de águas: vazamentos; lançamento de águas servidas no terreno ou por 
interrupções nos fluxos através de muros de contenção, estruturas subterrâneas 

impermeáveis).

As alterações na qualidade estão relacionadas com a disposição 
inadequada de dejetos domésticos (infiltração por lançamento de esgotos ou 
fossas negras a céu aberto) e resíduos sólidos urbanos (percolações de aterros 
controlados ou lixões), vazamentos de combustíveis, indústrias (percolações por 
depósitos de rejeitos ou produtos industriais), atividades de mineração 
(contaminação por metais pesados, compostos químicos orgânicos e inorgânicos 
e microorganismos patogênicos), e cemitérios instalados sem critérios.

Os efeitos da urbanização e industrialização sobre as águas subterrâneas 

se dão em diferentes aspectos, e resultam principal mente da necessidade de 

infra-estrutura e atendimento dos serviços de abastecimento de água e 

saneamento. Segundo ALBUQUERQUE FILHO et al (1998), as intervenções 
humanas sobre o meio que podem deflagrar alterações nos aquíferos podem ser 

diretas ou indiretas.
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5.2 Mineração

PRANDINI (1993) relata que, em termos climáticos, a circulação da água no 

ar, através da evaporação, condensação e precipitação, é um processo que 
normalmente se altera. A alteração nesse processo corresponde ao aumento ou 

diminuição da taxa de evaporação da água existente na superfície da terra, e pode 
ser significativa quando um empreendimento remove grande massa vegetal. Isso 

diminui as taxas de umidade relativa local, ocasionando microclimas, como as 
ilhas de calor. Complementa que a circulação de partículas e gases na atmosfera 

provenientes de indústrias, veículos, etc. pode gerar impactos e alteração na 

química das precipitações, como as chuvas ácidas.

As principais atividades minerárias executadas na RMSP estão voltadas à 

produção de bens para construção civil, areia, brita, caulim, e argila em menor 
quantidade, que, devido ao intenso crescimento urbano verificado na região, 

aumentou o consumo por estes bens.

Em muitas áreas, essas atividades são anteriores à ocupação urbana, 

estavam inseridas na área rural, tendo sido englobadas devido à expansão 
urbana, gerando posteriormente conflitos de uso entre a área urbana, agrícola e 

minerária.

SEABRA (1987) cita que havia também outra forma de extração de areia, a 
descoberta, que consistia na abertura de valas nas várzeas para retirada de areia. 
Por volta de 1937, formaram-se muitas descobertas para exploração das várzeas, 
cujos principais agentes eram: proprietários de terra, compradores do material em 
jazida (empreendedor), barqueiros que efetuam a extração e o transporte, e os 

diaristas. Apresenta dados comparativos entre a exploração no leito do rio e em

A extração de areia dos rios Tietê e Pinheiros era feita inicialmente por 

barcos, que retiravam areia do fundo dos seus leitos, de maneira bem rudimentar 
(manual); passando posteriormente a ser introduzidas as dragas, à medida que 
essa atividade comportava maiores investimentos.
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a) erosão do solo pela água;

b) escorregamentos de solos e rochas;

c) queda de blocos de solo e rocha;

d) deposição de sedimentos;

e) escoamento das águas de superfície;

f) dinâmica das águas de subsuperfície;

g) interações físico-químicas na água e no solo; e

h) circulação de partículas e gases no ar.

a) aceleração da erosão em sulcos e ravinas;

b) desenvolvimento de boçorocas;

c) indução de escorregamentos em taludes e encostas;

d) descalçamento e queda de blocos;

SILVA et al. (1993) consideram que a mineração provoca interferências nos 

processos do meio físico (erosão, assoreamento, etc.), bem como alteração da 

paisagem e desconforto ambiental.

descoberta, que mostram um grande crescimento dessa última a partir de 1937 
até os anos 40.

Esses processos relacionados às atividades de mineração citadas podem 

resultar nos seguintes impactos:

Ao exemplificar as atividades de mineração (areia, pedreiras, material de 

empréstimo, argila, calcário e rochas ornamentais) em áreas de elevada 
concentração populacional e diversificação das formas de uso, BITAR (1990) 

identifica que podem ocorrer os seguintes processos:
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instabilização de encostas pela deposição de rejeitos;e)

f)

aumento da quantidade de sólidos e turvamento das águas;g)

assoreamento e entulhamento de cursos d’ água;h)

interceptação do lençol freático e rebaixamento de nível de base local;i)

j)

k)

aumento da quantidade de gases e partículas em suspensão no ar;I)

m) lançamento de fragmentos rochosos a distância; e

n) propagação de vibrações no ar.

O citado autor, ressalta, também que esses processos alterados podem 

causar riscos ao uso e ocupação do solo, tais como degradação e inutilização dos 
terrenos escavados, vindo a causar danos a edificações, estradas e linhas de 

transmissão; riscos aos trabalhadores por desabamento e quedas de blocos; 
problemas de saneamento e riscos de acidentes em lagos abandonados.

mudanças na dinâmica de infiltração e armazenamento das águas de 

subsuperfície;

Na RMSP, foi registrado em 1986, em Cajamar, um caso de alteração 
significativa na dinâmica das águas subterrâneas em decorrência de atividades de 
mineração. De acordo com BOTTURA & ALBUQUERQUE FILHO (1990, apud 
ALBUQUERQUE FILHO et al., 1997), a mineração de calcário a céu aberto,

modificação dos cursos d’água e concentração de captação em 
reservatórios de rejeito e cavas desativadas;

TEIXEIRA (1992) também relacionou as interferências e impactos 
resultantes das atividades de mineração, em sua maioria apresentados por BITAR 

(1990).

introdução de substâncias e soluções nas águas superficiais e 

substerrâneas;
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5.3 Disposição de Resíduos

O lixo é um problema que cresce não apenas nos grandes centros urbanos, 

mas também nas cidades de menor porte. Sua produção tem aumentado em 
proporção superior à velocidade de sua decomposição, e a seleção de espaços 

para sua disposição se agrava. Outra questão refere-se às condições das 

destinações finais executadas sem critérios técnicos e legais.

próxima à cidade, atuou como agente potencializador coadjuvante no processo de 

subsidência do solo ocorrido na sua área urbana.

A disposição de resíduos pode ocasionar dois tipos de problemas: 

contaminação e instabilidade dos locais. TRESSOLDI & CONSONI (1998) 
comentam que existem na RMSP cerca de 2.300 áreas de disposição inadequada 

de resíduos, das quais estavam comprovadamente contaminadas 116 de lixões, 
além de 45 outras áreas por vazamentos em postos de gasolina. Segundo esses 

autores, os tipos de resíduos e seus contaminantes são os seguintes:

a) os principais contaminantes dos resíduos domiciliares e urbanos são 

provenientes da decomposição da matéria orgânica do lixo, que gera o 
percolado ou chorume, líquido, ácido e de alta Demanda Bioquímica de 
Oxigénio (DBO). O nível de poluição aumenta quanto maior for a DBO;

b) os resíduos hospitalares têm como contaminantes os microorganismos 

patogênicos que podem se proliferar;

c) nas fossas sépticas e esgotos domésticos os contaminantes são as 
bactérias, vírus, e compostos de nitrogénio e fósforo e a DBO;

d) os contaminantes dos resíduos industriais abrangem dos perigosos aos 

inertes, conforme classificação de periculosidade da ABNT (1987 apud 
TRESSOLDI & CONSONI, 1998), mostrados no QUADRO 9;
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ocorrerem e

Classe II (não-inertes)

Classe III (inertes)

A disposição de resíduos sólidos domiciliares, industriais e resíduos de 

serviços de saúde, a densidade de fossas sépticas, instalados de forma 

inadequada, além de contaminar o solo, podem levar à contaminação da água 

utilizada para abastecimento, acarretando problemas de saúde à população que 

utiliza essa água.

FONTE: ABNT (1967 apud TRESSOLDI & CONSONI, 1998)
QUADRO 9 - Classificação dos resíduos quanto à periculosidade, 
conforme ABNT.

_____ Categoria
Classe I (perigosos)

e) os estéreis e rejeitos de mineração, no que tande a problemas de 

contaminação, têm a drenagem ácida, lixiviação de metais pesados, e 

liberação de material sólido erodido das áreas de disposição;

f) vazamentos de produtos inorgânicos armazenados, em postos de 

gasolina, uso de fertilizantes e pesticidas em atividades de agropecuária 

e agrícola, efluentes domésticos e industriais lançados nos rios e 

córregos, cuja contaminação se dá pela recarga artificial e pela 

irrigação;

g) os inertes (entulhos da construção civil) ocasionam risco quando da 

disposição, em que pode ocorrer erosão, escorregamento 

carreamento de partículas sólidas, que vão assorear os corpos d’água 

superficiais e causam impacto ao meio físico e população vizinha.

__ _____________ Características________________
Representam risco à saúde pública ou meio ambiente, 
possui uma ou mais das seguintes propriedades: 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 
patogenicidade._________________________________
Podem apresentar propriedades como inflamabilidade, 
biodegradabilidade ou solubilidade, não sendo resíduo I 
ou III._________________________________________
Não possuem constituinte algum solubilizado, em 
concentração superior ao padrão de potabilidade de 
águas.
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5.4 Agricultura

A partir da década de 60, o processo de modernização da agricultura 

brasileira tomou grande impulso, e associado ao aumento na produção e da 
produtividade dele decorrentes, ocorreram graves problemas socioambientais.

Resíduos urbanos, como lixo e entulho, lançados nos sistemas de 

drenagens contribuem para o assoreamento. No caso do Rio Pinheiros, por 
exemplo, o lixo entope as grades de retenção durante os bombeamentos para 
controle de inundações ou enchentes, prejudicando o sistema de operação das 

usinas de Traição e Pedreira.

Um dos problemas mais sérios decorrente da agricultura paulista é a erosão 

hídrica que vem, ano a ano, se agravando, comprometendo os recursos naturais e 
pondo em risco a produção económica. Além de degradar o solo, mais importante 
recurso, tem causado problemas na qualidade e disponibilidade da água devido à 
poluição, assoreamento de mananciais e inundações no período das chuvas ou 

escassez no período da estiagem (CATI, 2000).

Ainda de acordo com CATI (op. cit.), como decorrência da ocupação 
inadequada, apareceram sérios problemas de erosão e degradação do solo e da 
água, refletindo na produção e produtividades agrícolas, entre os quais se citam:

a) problemas de erosão causados pelas culturas temporárias, pois seu 
cultivo requer o uso intensivo de máquinas, baixa cobertura vegetal, e 
algumas vezes dois cultivos por ano, gerando mobilização excessiva do 

solo;

A intensa utilização de insumos químicos e a mecanização geram 

problemas ambientais relacionados a processos de erosão e contaminação dos 

solos, dos produtos e das pessoas, redução da cobertura florestal e degradação 
dos recursos hídricos; além dos problemas sociais, tais como êxodo rural, 

empobrecimento da população rural e concentração fundiária.
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6 ASPECTOS LEGAIS

d) problemas de erosão causados pela movimentação excessiva do solo 

para implantação do reflorestamento, não utilizando o plantio em nível, 
realização do reflorestamento no período chuvoso, instalação de 

caminhos inadequados, bem como a utilização de solos já degradados 
ou de alta suscetibilidade e/ou em áreas de topografia acentuada;

b) alteração da estrutura do solo, diminuindo a taxa de infiltração, 
acelerando o processo erosivo e causando déficit hídrico no período 
seco, originados pelas culturas perenes, que utilizam, em grandes 
áreas, o cultivo mecânico;

c) problemas de erosão associados ao manejo do pasto, cuja cobertura 
vegetal é baixa e favorece a erosão e a degradação do pasto, nas áreas 
de pastagens extensivas;

A urbanização acelerada nos grandes centros do País e, principalmente, na 
RMSP a partir dos anos 70, trouxe consequências bastante negativas advindas da 
ocupação urbana desordenada e irregular, atingindo áreas a ser preservadas, 

como as Áreas de Proteção aos Mananciais.
A partir de meados da década de 1960, e mais especialmente na década de 

1970, que foram elaboradas diretrizes de planejamento e formulação de 
legislações de caráter ambiental, com objetivo de ordenar e controlar o uso e 

ocupação do solo, como alguns mostrados no QUADRO 10.

A erosão do solo ocasiona problemas de poluição das águas, conforme 

LOMBARDI NETO & DRUGOWICH (1994), decorrentes dos sedimentos, dos 
nutrientes químicos e dos defensivos agrícolas transportados. Também 
contribuem, para a poluição dos mananciais, o manejo inadequado de 

pulverizadores e o descarte das embalagens vazias. Nas regiões sucro- 
alcooleiras, o grande volume produzido de vinhaça, resíduo de industrialização, 

tem causado problemas na qualidade da água.
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instituiua) o

b)

Hídricos;

c)

d)

Ressalta-se que, apesar de essas leis terem sido criadas para ordenar e 

controlar o uso do solo, novas situações continuaram a surgir e se expandir, a 
despeito das leis em vigor. Como é o exemplo dado por LIMA (1990), ao citar que 
entre 1974 e 1989, favelas e loteamentos clandestinos cresceram em 580%, 

apenas no complexo Billings - Guarapiranga, a despeito da Lei de Proteção aos 

Mananciais.
O Poder Público tem como alternativa a elaboração e aplicação de 

instrumentos legais, como os planos diretores, leis de uso e ocupação do solo 

(zoneamento), código de obras, visando melhor controle do parcelamento do solo.

O que sucede, na maioria das vezes, é que os instrumentos são adotados 

quando a ocupação urbana já está consolidada, muitos desconsideram os 
aspectos do meio físico, e a cidade é vista de maneira homogénea (em suas 

várzeas, cabeceiras de drenagem e áreas de declividade elevada).

Lei Federal 9.984/00, que dispõe sobre a criação da Agência Nacional 
de Águas - ANA, entidade que deve implementar a Política Nacional de 
Recursos Hídricos; e

Resolução N° 05/00, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que 
cria os Comités de Bacias Hidrográficas, que, entre outras atribuições, 
tem de adequar a gestão dos recursos hídricos às diversidades físicas, 
bióticas, demográficas, económicas, sociais e culturais, na sua área de 

abrangência.

Lei Federal 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos 
Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos

Vale salientar as medidas adotadas na década de 90 e nos anos recentes 

(2000 e 2001), nos âmbitos federal e estadual, em relação aos recursos hídricos, 

com a preocupação do uso racional da água. Entre as quais se citam:

Lei Estadual 7.663/91, que instituiu o Sistema Integrado de 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos e dispõe sobre a Política 

Estadual de Recursos Hídricos;
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1967

1972

1973

1973

1974

1975/76

1978

1979

1986

1969
1971

Ano
1965

______________________ Legislação______________________
Instituição do Código Florestal que estabelece que as florestas e 
demais formas de vegetação natural em determinadas áreas são 
consideradas de preservação permanente.___________________
Criação do Sistema Financeiro de Saneamento. A questão do 
saneamento básico, prioritária na década de 60, levou à instituição 
desse Sistema, com a intenção de equacionar os problemas de 
abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos._________
Lei Orgânica dos Municípios._______________________________
Elaboração do Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado 
(PMDI), no âmbito estadual, com a finalidade de apresentar 
diretrizes de disciplinamento do uso do solo na RMSP.__________
Lei de Zoneamento do Município de São Paulo. Foi a primeira lei a 
tratar do parcelamento, uso e ocupação do solo no Município, 
definindo oito zonas de uso._______________________________
Instituição das Regiões Metropolitanas, decorrente da conurbação 
entre municípios vizinhos a algumas capitais estaduais, como São 
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza e 
Belém._________________________________________________
Criação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, com objetivo 
de conservação do meio ambiente e uso racional dos recursos 
naturais._______________________________________________
Estabelecimento do II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), 
que definiu a estratégia de desenvolvimento urbano, controle da 
poluição é preservação do meio ambiente.____________________
Criação e delimitação da Lei de Proteção aos Mananciais, que 
dispôs sobre o uso do solo e qualidade das águas para fins de 
abastecimento público.___________________________________
Estabelecimento do Zoneamento Industrial, que apresenta os 
objetivos e diretrizes para o desenvolvimento industrial 
metropolitano.e disciplina o zoneamento industrial na RMSP._____
Surgimento da Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei 
Lehmann), que disciplina o parcelamento do solo urbano, com a 
finalidade de solucionar os problemas de risco de 
escorregamentos e desabamentos._________________________
Promulgação da Resolução 01/86, do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente - CONAMA, que regulamenta a obrigatoriedade de 
realização prévia do Estudo de Impacto Ambiental — EIA, nas 
diferentes fases de um empreendimento (ou obras de engenharia 
que possam causar modificações significativas no meio ambiente).

QUADRO 10 - Exemplos de Legislação.



67

7 ESTUDO DE CASO - MOGI DAS CRUZES

O município dispõe de rodovias, ferrovias e heliportos, além de estar 
situado a 30 km do Aeroporto de Cumbica, 100 km do Porto de Santos e 150 km 
do Porto de São Sebastião. Sua principal via de acesso é a rodovia Ayrton 

Senna.

Seu território está dividido nos seguintes distritos: sede, Biritiba Ussu, Brás 
Cubas, César de Souza, Jundiapeba, Sabaúna, Taiaçupeba e Quatinga. Destes, 
o distrito de Brás Cubas é o que possui a maior densidade demográfica, onde 
estão assentados 25,8% dos habitantes do município, e o distrito sede apresenta 
a maior porcentagem da população total (QUADRO 11).

Para aplicação da pesquisa, procurou-se selecionar uma área que 

apresentasse diversas formas de uso e ocupação do solo, para que fosse 

possível identificar as prováveis alterações e impactos decorrentes. Assim, optou- 

se por Mogi das Cruzes que, além das características citadas anteriormente, 
apresenta também outros fatores importantes para o estudo, entre os quais:

Como características gerais do município, sabe-se que possui cerca de 
721 km2, constituindo o segundo maior município da RMSP, em área; situa-se na 

porção leste da Região Metropolitana de São Paulo (FIGURAS 6 e 7); e tem a 

maior parte de seu território contido na Unidade Hidrográfica de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos do Alto Tietê (UGRHI 06).

a) faz parte da RMSP, palco de intensas transformações urbana-industrial 

e ambiental. Essa megalópole é considerada atualmente o quarto maior 
conglomerado urbano do mundo;

b) possui Área de Proteção Ambiental e Estação Ecológica em seu 

território;

c) apresenta suscetibilidade a processos do meio físico, entre os quais: 

inundação, erosão e escorregamento.
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Distritos

Para esse trabalho foi selecionada a porção do município de Mogi das 

Cruzes que abrange a APA Várzea do Rio Tietê e seu entorno e a Estação 

Ecológica Itapeti, e também, abriga uso urbano e industrial, agrícola e minerário. 

A área corresponde a 58,2 km2, delimitada em duas folhas topográficas, na 

escala 1:10.000 (FIGURA 8).

FIGURA 8 - Localização da área de estudo no município de Mogi das 
Cruzes.

% da população 
total do Município

% da área total 
do Município

LEGENDA

Aree de Estudo
r~ j Município de Mogi das Cruzes

I | Região Metropolitana de São Paulo

Brás Cubas_____
Sede___________
César de Souza
Sabaúna________
Jundiapeba______
Biritiba Ussu_____
Taiaçupeba (inclui 
Quatinga)
QUADRO 11 - Características gerais dos distritos de Mogi das Cruzes.
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7.1 Aspectos do Meio Físico

No contexto regional, a geologia da RMSP, na qual se insere a área de 

estudo, compreende rochas do embasamento cristalino pré-cambriano, com 

recobrimento parcial de sedimentos terciários da Bacia de São Paulo e 

sedimentos aluvionares associados a drenagens atuais ao longo dos principais 
rios que drenam a região (Tietê, Pinheiros, Tamanduateí, Baquirivu, Jundiaí).

As rochas granitóides ocupam grandes extensões e são caracterizadas 
como corpos de diferentes tamanhos, como os batólitos, que se distribuem na 

periferia da bacia, e entre os quais se tem o de Mogi das Cruzes. Esses corpos 
sustentam elevadas serranias, a exemplo, na área de estudo, a Serra do Itapeti.

Os depósitos terciários da Formação São Paulo ocorrem significativamente 

na Bacia de São Paulo, cujos sedimentos se distribuem de Mogi das Cruzes até 

Osasco, numa extensão de aproximadamente 85 km, no sentido Leste-Oeste 
(AB’SABER, 1957), e são constituídos por cascalho, areia e silte-argila.

A FIGURA 9 exibe as unidades geológicas presentes na área de estudo. 
Essas informações foram obtidas a partir do mapa geológico da RMSP elaborado

Os depósitos cenozoicos quaternários são constituídos por sedimentos 
aluviais, predominantemente areno-argilosos. Os aluviões antigos são 
constituídos predominantemente por areias grossas e níveis de cascalhos com 
raras intercalações de argila orgânica, distribuídos ao longo dos vales dos rios 
Tietê e Pinheiros. São explotados como fonte de material para a construção civil 
(SUGUIO, 1980). Os aluviões recentes são depósitos constituídos por 
sedimentos predominantemente síltico-argilosos, e apresentam espessura de 2 a 

3 metros.

O embasamento é constituído por rochas predominantemente gnáissico- 

migmatíticas, observando-se também gnaisses, xistos, filitos, anfibolitos, 
quartzitos, milonito-gnaisses, blastomilonitos, milonitos, e migmatitos.

A abordagem apresentada, para caracterização da área de estudo, foi 
utilizada para contextualizar os aspectos que estão mais diretamente 

relacionados ao entendimento dos processos do meio físico: geologia, 

geomorfologia, pedologia, clima e cobertura vegetal.
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Legenda

FIGURA 9 - Unidades geológicas presentes na área de estudo.

pela FUSP (1999), que compilou os dados do Diagnóstico Hidrogeológico da 

Região Metropolitana de São Paulo de 1994.

As unidades litoestratigráficas estão agrupadas em duas grandes unidades 

cronoestratigráficas (Proterozóico e Cenozoico) e subdivididas por litologias, sem 

a separação das unidades pré-cambrianas.

QUATERNÁRIO
Qa - depósitos sedimentares aluviais, predominantemente areno-argilosos.

TERCIÁRIO
Formação São Paulo

Osp - Sedimentos formados em sistema fluvial meandrante, composto por 
------- cascalho, areia e silte-argila.
PROTEROZÓICO
“ PCq - Predominância de quartzitos, com ocorrências subordinadas de 

------- metassiltitos e xistos
------- PCg - Rochas granitóides predominantemente maciças, de granulação 
------- variada.

i PCgo - Rochas granitóides predominantemente orientadas e/ou foliadas.

------- PCgn - Rochas predominantemente gnáissicas, incluindo, localmente, 
------- porções de rochas granitóides orientadas, xistos feldspatizados e milonitos 

 diversos subordinados.
■ PCa - Anfibolitos
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Faz parte da mais homogénea subunidade geomórfica do Planalto 

Atlântico em São Paulo, com cotas entre 780 metros e 820 metros, e se estende 
de São Bernardo do Campo até os sopés da Serra da Cantareira e do Morro do 

Jaraguá, e de Mogi das Cruzes até próximo do maciço de Cotia e da Serra da 

Taxaquara. Essa região é caracterizada por colinas e espigões tabuliformes de 

níveis escalonados, e extensas baixadas com terraços fluviais descontínuos e 
alongados e largas planícies de inundação (AB’ SABER, 1957).

O Planalto Paulistano apresenta a maior parte do seu território drenada 

pela bacia do Alto Tietê, cujas nascentes estão localizadas nas abas continentais 
da Serra do Mar. Além do Tietê, drenam a região os rios Pinheiros, Tamanduateí 

e seus tributários (CUCHIERATO, 2000).

Quanto às características geomorfológicas regionais, a área de estudo 
está inserida no Planalto Atlântico, na Zona do Planalto Paulistano. Esse planalto 
apresenta dois conjuntos diferenciados: Bacia Sedimentar de São Paulo e seu 

Rebordo Granítico-Gnáissico (PONÇANO, 1981).

As planícies aluviais constituem os terrenos baixos e mais ou menos 
planos, junto às margens dos rios, e sujeitos periodicamente à inundação. As 
colinas da subzona Colinas de São Paulo, que se constituem de:

A Bacia de São Paulo possui relevo predominantemente suave e colinoso, 

com altitude média de 750 metros acima do nível do mar, limites inferior e 
superior em 715 metros a 900 metros, respectivamente. É limitada pelo Alto Vale 

do Rio Paraíba (750 metros - 1.110 metros), pela Serra de Paranapiacaba (850 
metros - 1.050 metros), pelos contrafortes Ocidentais da Mantiqueira 
denominados localmente de Serra da Cantareira (1.000 metros - 1.800 metros), 
pelos maciços do Grupo São Roque (850 metros - 1.275 metros) e pelas 

cabeceiras do Tietê (850 metros - 950 metros).
Localmente, o relevo de Mogi das Cruzes compreende três 

compartimentos: terrenos baixos, que correspondem às planícies aluvionares e 
terraços, abrangem 14% da área do município; terrenos onde estão assentadas 
as colinas, abrangendo 34% da sua área; e os terrenos de morrotes e morros 
altos, que correspondem a 52% da área do município.
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Os terrenos de morrotes e morros altos, correspondem ao sistema de 

Morros com Serras Restritas, com topos arredondados, vertentes com perfis 
retilíneos, por vezes abruptas, e presença de serras restritas. Drenagem de alta 

intensidade, padrão dendrítico a pinulado, vales fechados, planícies aluvionares 

interiores restritas.

As áreas ao Sul, entre esses divisores e a Falha de Cubatão, apresentam 
declividades suaves, embora crescentes no sentido Sul; entre a várzea do Rio 
Tietê e o trecho médio dos rios Biritiba-Mirim, Jundiaí e Taiaçupeba; predominam 
formações, em sucessão, de terraços interfluviais, colinas e morrotes; nas áreas

O Município tem sua cota máxima, de 1.169m acima do nível do mar, no 

Pico do Itapeti, situado na Serra do Itapeti; e cota mínima, de 592 metros acima 
do nível do mar, na divisa com o Município de Santa Isabel. A Serra do Itapevi 
(1.050 metros - 1.120 metros), situada ao norte de Mogi das Cruzes, é o divisor 

das águas dos rios Tietê e Parateí.

b) Colinas Pequenas Isoladas, junto à borda do Planalto Paulistano. 
Constituem superfícies extensas e onduladas, com destaque para 

colinas baixas de 20 metros a 40 metros de amplitude local, com 

vertentes suaves de perfis retilíneos. Drenagem de baixa intensidade, 
padrão dendrítico, vales abertos;

As feições do relevo apresentam-se bem diferenciadas entre o Norte e o 
Sul do Município. Tem como divisores a Serra do Itapeti e o Vale do Rio Tietê, 
que cruzam transversalmente o seu território, na direção Leste/Oeste. As áreas 
ao Norte desses divisores são constituídas por terrenos cristalinos, que 
apresentam amplitude topográfica da ordem 40 m, encostas suavemente 

inclinadas e topos achatados.

a) Colinas Pequenas com Espigões Locais, que se desenvolvem sobre 

sedimentos e áreas do embasamento cristalino mais próximas. 
Apresentam topos aplainados a arredondados, vertentes ravinadas 

com perfis convexos a retilíneos. Drenagem de média a baixa 

intensidade, padrão subparalelo à dendrítico, vales fechados, planície 

aluviais interiores restritas;
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bacias

Paraíba do Sul

Itapanhaú
Total

O predomínio dos solos orgânicos compreende: Solos Orgânicos 

distróficos, textura orgânica; Glei Húmico, distrófico, textura muito argilosa a 

argilosa. Com inclusões de solos Aluviais distróficos e eutróficos, A moderado e 

proeminente, textura média e argilosa. Sua ocorrência na área de estudo 

corresponde à planície do Rio Tietê.

Bacia
Tietê

Sub-bacia
Rio Tietê

Rio Taiaçupeba 
Rio Jundiaí

Rio Biritiba-Mirim 
Ribeirão Guararema 

Ribeirão Itapeti 
Rio Parateí 
Rio Itatinga

Área (km2)~
207,3 
102,0 
182,0 
47,2 
40,0 
14,2
97,8
36,6

727,1 
FONTE: PMMC (2030)

QUADRO 12 - Compartimentação hidrográfica do município.

O Município é drenado por três bacias hidrográficas, cuja 

compartimentação e área são apresentadas no QUADRO 12. A Bacia do Tietê é 

a que abrange a maior parte da área.

de cabeceiras desses rios, até a Serra do Mar, onde ocorrem as declividades 

mais acentuadas (PMMC, 2000).

Quanto aos solos, na área de estudo ocorrem dois grupos predominantes: 

podzólicos e solos orgânicos. Conforme o novo Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos (OLIVEIRA, 1999), estes solos correspondem aos 

argissolos e organossolos, respectivamente.

Os podzólicos são dos tipos Podzólico Vermelho Amarelo álico, A 

moderado, textura argilosa/muito argilosa e média/argilosa associada a 

Cambissolo álico, A moderado, textura argilosas, com ocorrência na porção norte 

da área de estudo; e Podzólico Vermelho Amarelo álico, A moderado, textura 

média/argilosa e argilosa. Com inclusões de Latossolo Vermelho Amarelo álico, A 

moderado, textura argilosa; e Podzólico Vermelho Amarelo Latossólico álico, A 

moderado, textura argilosa. Ocorrem na porção sudeste da área de estudo.
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aos

dee

Bacia
Longitude

46° 11’23° 00’Tietê Superior 730

46° 10’23° 25’ 1972-1994Parateí 640

QUADRO 13 - Características dos postos pluviométricos.

Possui ainda três reservatórios no seu território: Taiaçupeba, cujas funções 

são de regularização da vazão do Rio Tietê e abastecimento; Jundiaí e Biritiba- 

Mirim, para regularização da vazão do Rio Tietê.

Nos terrenos de declividade acentuada, as chuvas associadas ao 

escoamento superficial das águas e à ausência de cobertura vegetal atuam, 

principalmente, no desenvolvimento de erosão (nas formas de sulcos e ravinas) e 

escorregamentos.

A partir de dados de postos pluviométricos do Departamento de Águas e 

Energia Elétrica - DAEE, analisou-se a distribuição das chuvas no Município. Os 

postos utilizados estão relacionados no QUADRO 13.

Altitude 
(m)

Coordenadas 
Latitude

Período de 
Dados 

Considerado 
1970-1997

Posto 
(nome e 
prefixo)

Estaleiro DAEE 
E3-097 
Itapeti 
E3-234

No aspecto climático, a área de estudo está inserida na Região 

Metropolitana de São Paulo, que apresenta totais anuais de chuvas entre 1.300 

mm a 1.800 mm. O trimestre mais chuvoso ocorre entre janeiro e março; e o mais 

seco entre julho e setembro, ao contrário do que ocorre nas demais áreas do 

Estado, devido às alterações antrópicas e pelas particularidades de sua 

localização (SANTANNA NETO, 1995).

De modo geral, o clima de Mogi das Cruzes se enquadra na categoria 

subtropical temperado, com verão úmido e inverno seco; onde ocorre 

temperatura média anual de 22,0°C, sendo a média máxima registrada 24,8°C, e 

a média mínima 16,3°C (PPMC, 2000).

A caracterização da distribuição das chuvas e sua intensidade são 

importantes subsídios para estudos relacionados aos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos, processos de erosão, assoreamento, 

escorregamento, inundação e alagamento, tendo em vista que esse elemento do 

clima é responsável pela deflagração desses processos.



76

B I IS i » f SSSffic : s i

1111
]Total anual —- Médiar

n

] Total Anual "■ Média

Analisando a chuva média anual registrada nos dois postos, no período de 

1970 a 1997, observou-se que esta varia em torno de 1.300 mm a 1450 mm. Os 
anos mais chuvosos foram 1976, 1983 e 1986 (GRÁFICOS 1 e 2), com destaque 

para 1983 que apresentou nos dois postos os maiores totais (1930,3 mm e 

2056,5 mm) do período analisado.

DAEE (1998)
GRÁFICO 2 - Totais anuais de chuva no período de 
1972-1994 - Posto Itapeti.
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GRÁFICO 1 - Totais anuais de chuva no período de 1970- 
1997 - Posto Estaleiro.
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Quanto à distribuição mensal das chuvas, os dois postos analisados 

demonstram o mesmo comportamento, como se pode observar:

Na porção Sul do município, os valores pluviométricos são bem mais 

elevados, em virtude da presença da Serra do Mar. Segundo dados da Prefeitura 

de Mogi, os índices anuais podem alcançar cerca de 4.000 mm.

b) o posto Itapeti também tem janeiro como o mês mais chuvoso, com 

média de 215,8 mm; bem como julho e agosto são os menos chuvosos, 

registrando valores mínimos de 48,3 mm e 42,2 mm (GRÁFICO 4).

POSTO E3-097
(ESTALEIRO DAEE)

DAEE (1998)
GRÁFICO 3 - Precipitação mensal média, mínima e máxima 
(1970-1997) - Posto Estaleiro.
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----- Mnimo

Máximo
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a) o posto Estaleiro DAEE apresentou para o mês mais chuvoso, janeiro, 

valor médio de 252,0 mm; os meses menos chuvosos foram julho e 

agosto, registrando valores mínimos de 42,0 mm e 38,6 mm, 

respectivamente (GRÁFICO 3);

o, a> n< w O
c > ro <d

E 600,0 
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No que se refere à cobertura vegetal natural, parte-se inicialmente da 

classificação fisionómico-ecológica de ELLEMBERG & MUELLER-DOMBOIS 

(1965), que delimitam a região ecológica florística por tipo de vegetação, segundo 

a estrutura fisionómica de suas formas de vida predominantes (formações), 

podendo ser florestal e não-florestal (campestre).

As classes de formação florestal são caracterizadas por dois parâmetros 

do clima: o Ombrófilo e o Estacionai, distinguidos pela correlação de médias 
mensais de temperatura e precipitação, que determinam períodos biologicamente 
secos, que refletem a característica decídua das espécies botânicas. O padrão 

Ombrófilo é o que ocorre na área estudada.

As tipologias da cobertura vegetal da área de estudo se inserem no 
Sistema Atlântico de Vegetação (Mata Atlântica), com maior ou menor grau de 
descaracterização de suas composições florísticas originais. Essas alterações 

decorrem da ocupação instalada na área.

DAEE (1998)
GRÁFICO 4 - Precipitação mensal média, mínima e máxima 
(1972-1994). Posto Itapeti.
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Estão presentes na área formações florestais do tipo Ombrófila Densa, em 

estágios de regeneração natural: inicial, médio e avançado, conforme 
RESOLUÇÃO CONAMA 001/94. Esses estágios de regeneração são definidos 

de acordo com parâmetros fisionómicos e ecológicos, relativos à composição
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florística

Adotando-se a classificação do IBGE (1992), as formações de Floresta 

Ombrófila Densa são caracterizadas por fanerófitos (plantas lenhosas), lianas 

lenhosas e epífitos em abundância, o que as diferenciam das outras classes de 

formações. A sua característica ombrotérmica está associada aos fatores 

climáticos tropicais de elevadas temperaturas (médias de 25° C) e de alta 

precipitação bem distribuída por todo o ano.

Quanto às Comunidades Aluviais, correspondem às comunidades vegetais 

das planícies aluviais que refletem os efeitos das cheias dos rios nas épocas 

chuvosas ou das depressões alagáveis todos os anos. Nesses terrenos, de 
acordo com a quantidade de água empoçada e o tempo que ela permanece na 
área, as comunidades vegetais vão desde a pantanosa criptofítica até os terraços 
alagáveis temporariamente dos terófitos (plantas anuais), geófitos (plantas 
herbáceas) e caméfitos (plantas sublenhosas e/ou ervas).

As formações florestais, na área de estudo, estão localizadas nos setores 
de relevo mais enérgico, mais especificamente na Serra do Itapeti. Nas planícies 
aluviais, especialmente do rio Tietê, ainda se encontram algumas porções 
recobertas por vegetação de várzea e formações ciliares.

Essas classes refletem os níveis de alteração e os estágios de 

regeneração que se encontram as tipologias, bem como possibilitam estabelecer 

condicionantes legais para futuros processos de uso e ocupação, com a 

finalidade de compatibilizar a preservação de fragmentos remanescentes com a 

utilização do espaço.

Ocorrem também formações ripárias, associadas ao sistema de drenagem, 

classificadas como ciliar, quando instaladas ao longo dos cursos d'água e como 

floresta de várzea, quando inserida na planície de inundação destes.

e à diversidade biológica. Esses estágios indicam que houve 

intervenção humana para uso da terra, descaracterizando a vegetação primária. 

Essas áreas, após serem abandonadas, reagem de formas diferentes com o 

tempo e uso.
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7.2 Processos do Meio Físico

e

Para o

Além disso, possibilita também estabelecer a correlação entre as formas 

de uso e ocupação do solo, chuvas e alteração em processos do meio físico, 
possibilitando a indicação de medidas preventivas ou indicação de estudos de 

risco localizados.

b) levantamento de campo das áreas de risco de processos de inundação, 

erosão e escorregamento, a partir de informações fornecidas pela 

Defesa Civil da Prefeitura de Mogi das Cruzes.

executar
, enchentes),

enchentes), 

barreiras)

Esses levantamentos permitiram a obtenção de subsídios para alcançar os 

objetivos da pesquisa, que nesse aspecto são reforçados quando MONTEIRO 

(1991) escreve, ao comentar sobre o papel da ação do homem na edificação do 

ambiente urbano, que as enchentes que afligem a cidade de São Paulo, sem 

qualquer evidência de agravamento no comportamento meteorológico, 

aumentaram consideravelmente sua frequência dos anos sessenta para o 

decénio seguinte.

Para identificar os principais processos do meio físico atuantes no 
Município, procedeu-se de duas formas:

7.2.1 Identificação dos Processos - Levantamento de Registros 
em Jornais

levantamento das ocorrências de inundação 
(alagamentos, enchentes), escorregamentos (deslizamentos, quedas de 
barreiras) e desmoronamentos (desabamentos), tomaram-se como ponto de 
partida os eventos de chuva, visto que esse é o principal agente deflagrador 
desses processos. Partiu-se da identificação das datas que registraram alturas 
pluviométricas diárias superiores a 10 mm, no posto E3-097 (DAEE, 1998) 
localizados em Mogi das Cruzes, para efetuar a pesquisa na imprensa escrita

a) levantamento dos registros efetuados na imprensa escrita, referentes a 

inundação (alagamentos, enchentes), escorregamentos 

(deslizamentos, quedas de barreiras) e desmoronamentos 

(desabamentos); e
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u

Selecionadas as datas, entre 1960 e 1998, buscaram-se notícias nos 

jornais que remetiam a problemas decorrentes dos processos citados. No período 

mais chuvoso, de outubro a março, consultou-se o jornal dia a dia; fora desse 
período, de abril a setembro, consultaram-se as datas relacionadas, a partir dos 

registros de chuva, mais dois dias subsequentes, visto que as notícias, muitas 

vezes, podem não ser apresentadas no dia seguinte à ocorrência de um fato. A 
partir de 1999 até 2001, como não havia dados de chuva disponíveis, foram 

percorridos todos os jornais do período, diariamente.

A partir dos dias de chuva selecionados consultou-se o acervo do jornal 

Diário de Mogi”, entre 1960 e 2000, para verificar a ocorrência de processos 

nessas datas. Esse período foi escolhido, para permitir a identificação dos 
processos, procurando-se encontrar a relação entre as alterações por eles 

sofridas e as transformações advindas do uso e ocupação do solo. A escolha 

pelo jornal “Diário de Mogi” se deu por ser de grande circulação na região, bem 

como dispor de acervo desde a década de 40.

(jornal). Adotou-se o valor de 10 mm, tomando-se como referências estudos 

realizados anteriormente para os municípios de Petrópolis e Bauru (ALMEIDA et 

aL, 1993; ALMEIDA FILHO, 2000), que correlacionaram chuvas com processos 
de escorregamentos e erosões lineares.

Todos os registros foram cadastrados em uma ficha, que, em seguida, 

foram armazenados em um banco de dados em Access, podendo ser 
consultados na forma de tabelas e relatórios, com buscas por décadas, tipos, 
locais, causas das ocorrências, entre outras, bem como obter informações sobre 
as alturas pluviométricas registradas no dia do evento e nos três dias posteriores.

Foram registradas 443 ocorrências. Analisando-se as ocorrências por 

décadas, observou que as décadas de 80 e 90 registraram o maior número de 
eventos, respectivamente 103 e 177 (QUADRO 14).
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Década
Erosão

7.2.2 Principais Processos na Área de Estudo

Foram identificados os principais processos e quais as suas principais 

áreas de ocorrência, tomando-se como referência: o levantamento realizado a 

partir das consultas nos jornais, para identificação preliminar dos principais 

processos registrados no município; um relatório do Departamento de Águas e

_______Ns de Ocorrências 
Escorregamento

3
_5_
23
17

3
8
17
4

1960
1970
1980
1990
2000 e
2001_______________

QUADRO 15 - Ocorrências de processos por tipos e décadas.

_______Década/Período
_____________ 1960
_____________ 1970
__ __________ 1980
_____________ 1990
_________ 2000 e 2001
_____________Total
QUADRO 14 - Ocorrências de processos pesquisadas em jornal.

Ns de Ocorrências
_______ 38_______
_______ 68_______
_______ 103
_______ 177_______

57 
443

Inundação
31
57
74
127
29

Desabamento
8
9
9

27
8

Muitas vezes não há clareza quanto ao tipo de ocorrência noticiada nos 

jornais, por isso, alguns foram agrupados e outros separados. Nos casos de 

inundação, foram agrupados os casos denominados de enchentes e 

alagamentos; os de escorregamentos incluem as quedas de barreiras; os de 

erosão, os casos de formação de sulcos no solo; e os desabamentos, também 

denominados desmoronamentos, foram separados, referem-se a desabamentos 

de muros e residências, que tanto podem estar associados à ocorrência de 

inundação, quanto a de escorregamentos.

Analisando-se o tipo de ocorrência por década, verifica-se que 

predominaram os casos de inundação, lembrando-se que pode ocorrer mais de 

um tipo de evento simultaneamente. Observa-se também que considerando 

todos os tipos analisados, que estes aumentaram em número de ocorrência nas 

décadas mais recentes (QUADRO 15).
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a)

b)

Erosão: Residencial Itapeti, Vila São Paulo;c)

d)

O Relatório do DAEE (op. cit.) aponta que, em Mogi, as áreas mais 
sujeitas à inundação correspondem àquelas situadas ao longo dos rios Tietê e 

Taiaçupeba e do Córrego Ipiranga.

A EMPLASA (1996) identificou, dentro do Programa Emergencial de 

Controle de Enchentes, 12 áreas críticas com relação à inundação. Essas áreas 
se distribuem nos bairros do Mogilar, Vila Oroxó e Jardim Ponte Grande, 

inseridas na sub-bacia doTietê; e os bairros de Vila Industrial e região central, 
que fazem parte da sub-bacia do Ribeirão Ipiranga; o bairro de Jundiapeba 

integrante da sub-bacia do Rio Jundiaí; e a Vila da Estação que fez parte da sub- 

bacia do Ribeirão dos Canudos.

Energia Elétrica (DAEE, 1995) que indica os municípios sujeitos à inundação e os 
cursos d’água; bem como o levantamento realizado pela Coordenadoria de 
Defesa Civil da Prefeitura de Mogi das Cruzes, que indica as áreas de risco de 

inundações e escorregamentos.

Dentre as áreas relacionadas acima, estão inseridas na área estudo as 
seguintes: Jardim Rodeio, Jardim São Pedro, área Central, Mogilar, Jardim Ponte 
Grande, Residencial Itapeti, Vila Natal, Vila Oroxó, Favela do Jica, Favela do 

Jardim União.

escorregamentos: Jardim Rodeio, Jardim São Pedro, Jardim Layr, Vila 

Natal, Vila Oroxó;

Inundações/alagamentos: Área Central, Vila Nova Jundiapeba, Bairros 
do Mogilar, Ponte Grande e Rodeio, Jardim Aeroporto, Jardim Náutico;

áreas de ocupação irregular: Jardim Planalto, Jardim Aeroporto, Favela 
do Jica (antiga Vila Estação), Favela do Jardim União, junto à Vila 

Oliveira.

O levantamento da Coordenadoria de Defesa Civil da Prefeitura aponta as 

seguintes áreas como sujeitas à inundação, escorregamentos, erosão, bem como 

as áreas de ocupação irregular:
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7.3 Carta Geotécnica

a) planícies aluviais;

b) terraços aluviais e materiais colúvio-aluvionares, mais antigos; e

A compartimentação da carta geotécnica apresentada, para a área de 

estudo, foi elaborada tomando-se como referência a carta geotécnica executada 
por IPT (1999a), dentro do diagnóstico ambiental da APA da Várzea do Rio Tietê, 

e a carta de aptidão física ao assentamento urbano (IPT, 1986), que apresentam 

orientações para a expansão urbana na RMSP.

Essas áreas foram visitadas em campo, sendo elaborada, para cada uma 

delas, uma breve caracterização, enfocando os aspectos do meio físico, da 

ocupação, as alterações e os processos registrados.

Foram definidas as seguintes unidades, apresentadas no QUADRO 16 e 

na FIGURA 10:

c) aluviões degradados, que contêm porções das subunidades a e b, 
completamente descaracterizadas por obras, com implantação de 
aterros para edificações e construções de sistemas viários;

As cartas geotécnicas constituem subsídios do meio físico para o 

planejamento e gestão do uso do solo, a partir das diretrizes estabelecidas, de 

acordo com as características de cada unidade geotécnica definida. A 

delimitação dessas unidades se baseou na litologia e nas formas de relevo, tendo 

como premissa os processos do meio físico.

2. Embasamento sedimentar, correspondente a rochas das Formações São 
Paulo, Itaquaquecetuba e Resende, em relevos predominantemente 
colinosos;

1. Aluvião, dividido em três subunidades, em face das diferenças no 

comportamento geotécnico:
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a) colinas;

b) morrotes;

c) morros baixos;

d) morros altos; e

e) serras.

7.4 Recursos Hídricos Superficiais

3. Embasamento cristalino, constituído por rochas pré-cambrianas, basicamente 
granitóides, gnáissicas e anfibolitos, em relevo que compreende as seguintes 
subunidades:

No município de Mogi das Cruzes, as águas captadas destinam-se 
predominantemente ao uso doméstico (residências, órgãos públicos, comércio e 
indústria, etc.), industrial (integra o processo produtivo) e agricultura (irrigação na 
horticultura, correspondendo a 3.550 hectares de área irrigada).

A partir de dados da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 
- Cetesb, apresentam-se informações sobre a qualidade das águas superficiais 
na área de estudo. São dois os pontos de coleta inseridos na área e localizados 
ao longo do Rio Tietê, conforme relacionados no QUADRO 17.

Essa Carta constitui subsídios do meio físico para tomada de decisões 

voltadas ao planejamento do uso do solo, decorrente do diagnóstico ambiental 
desenvolvido. Assim, as diretrizes apresentadas são ações propostas, 

condicionadas às características geotécnicas previstas para cada unidade, não 
substituindo estudos específicos, mas indicando quais detalhamentos e cuidados 

devem ser tomados na ocupação dos terrenos.
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Rio Tietê2. TIET 02100 (*)

Meses
TIET 02100

2] Qualidade Boa1 Qualidade Ótima

QUADRO 18 - índice de Qualidade das Águas na área de estudo

O resultado do índice de Qualidade de Água - IQA, relativo aos pontos de 

amostragem localizados na área de estudo, para os anos de 1996 e 2000, é 

mostrado no QUADRO 18.

QUADRO 17 - Pontos de amostragem da qualidade das águas na área de 
estudo.

Observa-se que os dados amostrados no ponto TIET02050 para 1996 e 

2000 apresentam situações semelhantes, ou seja, a qualidade das águas varia 

de ótima a boa, possivelmente em razão da sua proximidade com as nascentes 

do Rio Tietê (GRÁFICO 5).

Janeiro 
Março 
Maio 
Julho 

Setembro 
Novembro 
IQA Médio

Corpo d’água

Rio Tietê

Localização

Ponte na rodovia que liga Mogi das 

Cruzes a Salesópolis (SP 88).

Ponte na Av. João XXIII, em Mogi das 

Cruzes (captação de água do Semae).
(*) Esse ponto a partir de 2000 passou a ser monitorado por uma estação automática.

Ponto/Código

1. TIET 02050

índice 1996 
TIET02050[ 

55 
55 
83 
89 
86 
57 
71

índice 2000 
TIET 02050, 

53 
59 
84 
87 
87 
46 
69

TIET 02100
58
59
62
77
60
60
63

61___
79___
71___
69___
43___
65___

FONTE: CETESB (1997 e 2001)
| | Qualidade Aceitável
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TIET02050

----- 1996
----- 2000

meses

Os resultados obtidos no ponto TIET02100 apresentam maior variação de

TIET02100

meses

comportamento nos valores, mas observa-se que a qualidade das águas 
amostradas manteve-se boa em maior parte (GRÁFICO 6).
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------ 2000
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CETESB (1967 e 2001)
GRÁFICO 5 - IQA no ponto TIET02050 (1996 e 2000).

CETESB (1997 e 2001)
GRÁFICO 6 - IQA no ponto TIET02100 (1996 e 2000).

O

o 
õ c 
05

O 
O
05 i

o 
_Q 
E 
05 
05 cn

o 
x> 
E 
05 > 
O z

o 
i— 
XI 
E 
05 > 
O z

o 
X> 
E 
05 
05 cn

100 -r-
80----
60---- «
40 -H
20 —o 4—

100 -r
80 -
60 -
40 -
20 -

0 -



90

IMBERNON & BARBOSA JR. (1998), em estudos sobre a qualidade das 

águas na Bacia do Alto Tietê, comentam que a qualidade das águas na região 
tem piorado, quando comparadas às verificadas em 1993 e 1994, variando de 

aceitável a boa. O que condiz com os dados anteriormente apresentados para 

Mogi das Cruzes.

Conforme dados da CETESB (2001), em análise comparativa entre os rios 

Tietê, Biritiba-Mirim, Jundiaí e Taiaçupeba, quanto a coliformes fecais, foi 
observado que estes atendem ao padrão de qualidade. Complementando que os 

rios Tietê e Biritiba-Mirim apresentarm os níveis mais elevados, fato associado ao 
crescimento de Mogi das Cruzes e Biritiba-Mirim, às margens dos respectivos 

corpos d’ água.

A variação apresentada pelo IQA, a partir dos dados analisados, mesmo 

tendo sido classificada em geral como boa, evidencia a necessidade de medidas 
e ações corretivas e preventivas para que essa condição não se torne agravante 
em todo o Município. Verifica-se, que à medida que se distanciam das cabeceiras 

do Tietê, a qualidade das suas águas varia (de ótima a aceitável). Isso é notável 

a partir da área densamente urbanizada em Mogi das Cruzes, com grande 
concentração populacional e industrial, até alcançar o Município de São Paulo, 

quando já apresentam menores índices de qualidade ao cruzar áreas 

densamente urbanizadas na RMSP.
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7.5 Evolução da Ocupação

A ocupação de Mogi das Cruzes se iniciou em 1601, quando aí chegou
Gaspar de Vaz, seu fundador, para abertura de uma estrada entre essas terras e

São Paulo, cuja finalidade era estabelecer um caminho para as minas de ouro,

que imaginava estarem situadas em Minas Gerais.

Sabe-se que há relatos sobre a passagem do bandeirante Braz Cubas em

território mogiano, em 1560, que se embrenhou pelas suas matas, às margens do

Rio Anhembi, atual Tietê, à procura de ouro.

Após a abertura da estrada, Gaspar de Vaz e seus companheiros

resolveram estabelecer-se na nova terra, e escolheram um local próximo ao Rio

Anhembi, levando em conta sua proximidade com o rio, para utilizá-lo como meio

de transporte; e ao mesmo tempo ocupar uma área mais alta da várzea, para se

protegerem das enchentes, conforme descreve GRINBERG (2001): não só

porque ele se espraiava num grande alagadiço, mas especialmente pelo medo

das enchentes.

A área escolhida foi um terreno localizado na parte mais alta da várzea do

rio, terraço, entre a Serra do Itapeti (ao norte) e a Serra do Mar (ao sul). Nele se

instalaram casas de taipa ou pau-a-pique; e as ruas foram sendo abertas

aleatoriamente, para facilitar o acesso ao rio, de contornar um obstáculo, ou

preservar uma árvore de grande sombra.

Em 1608, foram distribuídas sesmarias aos habitantes mais antigos, e o

núcleo inicial tomou impulso e transformou-se numa pequena povoação. Criou-se

agricultura incipiente, desenvolveram-se várias atividades profissionais e

nasceram rudimentares indústrias caseiras: fiava-se algodão, curtia-se couro,

fabricavam-se sapatos, roupas, cerâmicas, pinga, açúcar, marmelada, vinho,

canoas, móveis etc. (GRINBERG, 2001).

Em 1o de setembro de 1611 foi instalada a vila de Santana de Mogy Mirim,
posteriormente denominada Mogi das Cruzes. A oficialização ocorreu em 1o de

setembro, dia em que se comemora o aniversário da cidade. Essa foi a sétima vila

criada na capitania de São Vicente (REIS, 1968), e a segunda serra acima

conforme pode-se observar no QUADRO 19.

11843683
Caixa de texto
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SéculoVilas e Cidades

XVI1577

Cananéia (atual 1587 XVIBatista de

XVII1611

XVII1645

de Guaratinguetá (atual 1651 XVII

1653 XVII

1655 XVII

XVII1657

1661 XVII

XVIII1705

1711

Conforme GRINBERG (2001), quando a região era habitada por índios, o 

lugar era chamado “M’Boi-gy” ou Rio das Cobras (trecho do Anhembi ou Tietê), 

com o tempo, passou a Boygi, depois Mogy e finalmente a Mogi. Com a criação 

da vila recebeu o nome de Santa Anna, pois era regra dar-se nome de um santo, 

ao qual foi acrescido de Mirim, que significava “pequeno”, passando a ser 

chamada então de Santa Anna de Mogy Mirim. Com o passar dos tempos, caíram 

o Mirim e o Santa Anna, sendo acrescentado o das Cruzes, cujo significado 

possui várias hipóteses, entre as quais, a de que havia três cruzes no adro da 

primeira igreja; ou que as divisas entre Mogi das Cruzes e São Paulo eram 

marcadas por grandes cruzes de madeira.

1625
1636
1637

XVII
XVII
XVII

XVI
XVI
XVI
XVI

XVIII
FONTE: REIS (1968)

QUADRO 19 - Datas de fundação de vilas e cidades de São Paulo.

Data de 
Fundação 

1532 
1545 
1554 
1561

São Vicente___________________________
Santos_______________________________
São Paulo de Piratininga (atual São Paulo) 
Nossa Sra. da Conceição de Itanhaém (atual 
Itanhaém)__________
Nossa Sra. das Neves de Iguape (atual 
Iguape) 
São João 
Cananéia)
Santana de Mogi das Três Cruzes ou 
Santana de Mogy Mirim (atual Mogi das 
Cruzes)________ ______________________
Santana de Parnaíba____________________
São Sebastião_________________________
Exaltação de Santa Cruz de Ubatuba (atual 
Ubatuba)_____________________________
São Francisco das Chagas de Taubaté (atual 
Taubaté)_____
Santo Antônio 
Guaratinguetá)
Nossa Sra. da Conceição do Rio Paraíba 
(atual Jacareí)________
Nossa Sra. do Destêrro do Campo Alegre de 
Jundiaí (atual Jundiaí)________ __________
Nossa Sra. da Candelária de Cutú Guaçu 
(atual Itu)_____________________________
Nossa Sra. da Ponte de Sorocaba (atual 
Sorocaba)____________________________
Nossa Sra. do Bom Sucesso de 
Pindamonhangaba (atual Pindamonhangaba) 
São Paulo (elevação a cidade)
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O povoado era pobre e havia poucas casas, mas, ainda nessa época, a 

Câmara mostrou preocupação com as questões urbanísticas, e em 1613, 

determinou que a vila deveria ser arruada, para que cada um possa saber o que é 

seu e que ninguém construa casa na villa sem que os officiais da Câmara lhe 

demarquem a rua, sob pena de ser demolida a construção.

Em 1671, setenta anos após seu povoamento inicial, foi criado o município 

de Mogi das Cruzes. Sua vida calma era alterada pela vinda de algum visitante 
ilustre, pela chegada de uma bandeira (era passagem obrigatória das bandeiras 

que seguiam para as minas), durante as festas religiosas e eleições municipais.

Mogi das Cruzes foi elevada a cidade, em 1855, como resultado da luta de 
políticos e administradores locais. E já na década seguinte possuía 14.312 
habitantes (FIGURA 11).

A preocupação com a qualidade ambiental urbana se manifestou em 1867, 

com uma Lei Sanitária cujo objetivo era manter os padrões de higiene e limpeza 
pública na cidade, que eram precários. Aos infratores, era cobrada multa.

Com o enfraquecimento do solo e queda da produção, os fazendeiros 

mogianos deixaram de plantar o café, fato que prejudicou a economia local. 

Mesmo nos tempos de maior produção, os agricultores do café passaram por 

muitas dificuldades: falta de mão-de-obra, condições climáticas (chuva intensa ou 
seca prolongada), má qualidade das sementes, deficiência de transporte para os 

mercados consumidores e falta de recursos.

Por volta de 1800, o município possuía muitas fazendas de café e 

destilarias de aguardente, fabricava farinha de mandioca, azeite de amendoim, 

vendia fumo, tecidos de algodão, além de outros produtos. Em 1852, o município 

exportava para outros países 150.000 arrobas de café, pelo Porto de Santos; 

além de 400.000 varas de pano de algodão e 800.000 arrobas de fumo 

(GRINBERG, 2001).
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Em 1875, a estrada de ferro do Norte foi inaugurada, ligando São Paulo ao 

Rio de Janeiro, e passava por Mogi das Cruzes, reduzindo o tempo de 
deslocamento entre esta e São Paulo, para pouco mais de uma hora, o que antes 

era feito em quatro dias, além de criar possibilidades de melhoria para o 
comércio, agricultura e indústria e à população. Em 1899, já sob a denominação 
de Estrada de Ferro Central do Brasil, funcionava o trem de subúrbio entre Mogi e 

São Paulo.

Foi elevada à comarca, antes pertencia à comarca de Jacareí, em 1874.

Possuía, nessa ocasião, 16 ruas, nove largos, três travessas e duas ladeiras.

FONTE: GRINBERG (2001).
FIGURA 11 - Vista de Mogi das Cruzes (de Miguel Dutra), mostrando a 
cidade e ao fundo a Serra do Itapeti (por volta de 1850).

Em 1872, destacavam-se as culturas de algodão, que já era mecanizada, e 

contava com máquinas descaroçadoras; e a indústria local possuía nove fábricas 

de vinho, dois curtumes, uma olaria, uma fábrica de cerveja, nove carpintarias, 

seis ferrarias, duas marcenarias, quatro funilarias, duas tamancarias, quatro 

sapatarias, uma selaria, uma colchoaria, uma serralheria e sete fogueteiros 

(GRINBERG, 2001).

De acordo com GRINBERG (1964), em 1872 ocorreu a primeira 

transposição do Rio Tietê entre São Paulo e Mogi, em barco a vapor, 
demonstrando ser possível navegá-lo, apesar de ser tortuoso, isto é, com muitos 

meandros.
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Em 1896, possuía várias olarias e moinhos de milho. A instalação, em 

1909, da fábrica de chapéus Vilella, foi considerada como um marco da atividade 

industrial no município. Grande parte de pequenos produtores que atuavam em 

outros ramos (cestos, doces, velas, entre outros) passaram a compor mão-de- 

obra para a fábrica.

Nessa época, a cidade também começou a usufruir do serviço de luz 

elétrica. A substituição dos velhos lampiões ocorreu em virtude de a fábrica de 

chapéus ter instalado um gerador a vapor para movimentar suas máquinas, o que 

serviu também para iluminar a cidade à noite.

O serviço de água e esgotos chegou dois anos depois, em 1911. Nesse 

mesmo ano, começou a circular o primeiro trem de subúrbio regular entre Mogi e 

São Paulo. Dois anos depois, a Câmara abria concorrência pública para 

construção de uma linha de bondes para circular na cidade. Obra que não chegou 

a ser concretizada.

Somente em 1929 é que a cidade passou a utilizar definitivamente do 

serviço de iluminação elétrica, por meio da Light. É dessa época a foto 

apresentada na FIGURA 12.

FONTE: GRINBERG (2CX31).
FIGURA 12 - Primeira vista panorâmica de Mogi das Cruzes (de Álvaro 
Arouche de Toledo), tirada em 1921 da janela da antiga Igreja do Rosário.

A população de Mogi, em 1886, era de 19.454 habitantes, sua zona urbana 

contava com 3.893 casas, e a cidade se mantinha calma e sossegada 

(GRINBERG, 2001). Em 1889 formava-se o núcleo de Sabaúna, hoje distrito de 

Mogi.
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No que se refere à evolução da população, apresenta-se no QUADRO 20 a

distribuição populacional no município, considerando alguns municípios que hoje
constituem a Região Metropolitana de São Paulo. Observa-se que, entre 1886 e

1940, Mogi possuía a segunda maior população da região, perdendo apenas para

a Capital. Ressalta-se que, à época, o município abrangia unidades territoriais de

Mogi, Arujá, Itaquaquecetuba, Poá, Suzano e Brás Cubas, bem como os demais

municípios listados também englobavam outras unidades.

25 2152 787 3 667 10 124

1 277 385 2 065 552 3 457 261

Seu desenvolvimento teve início com a construção da grande indústria

(GRINBERG, 2001).

Soma-se a isso a formação de um grande centro universitário com a
instalação da Universidade de Mogi das Cruzes e da Universidade Braz Cubas.

Tomando-se como base dados das décadas mais recentes, é possível
avaliar seu crescimento socioeconômico. O município apresentou, entre 1980 e

siderúrgica, a “Mineração Geral do Brasil”, em 1942. Posteriormente outras 
indústrias se instalaram no município: metalúrgicas, siderúrgicas, mecânicas,
papel e papelão, couro, produtos químicos, eletrónica, têxteis, alimentos, bebidas, 
e outras. A agricultura também se desenvolveu; e o comércio se modernizou

2000, crescimento da população total e urbana superiores ao verificado na RMSP 

(GRÁFICO 7).

FONTE: LANGENBUCH, 1971.
QUADRO 20 - Evolução da população em Mogi e Região (1874-1960).

1874
2 604
16 584

4 806
5 024

23 253

6 413
7 517

44 033

1886
3 646
19 454

10 480
4 892

239 820

11 830
9 340

579 033

1920
5 961
29 158

1940
13 439
20 779

1950
34 683
40 884

1960
101 273
80 600

Distribuição da população (habitantes) 
1900 
3 455 
15 694

Unidade 
territorial

Guarulhos
Mogi das
Cruzes
São 
Bernardo 
Itapecerica 
Cotia_____
São Paulo 
(Capital)
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Crescimento da População Total

□ 1991-2000

RMSPMogi
Unidades de Análise

Comparando-se o crescimento registrado para os dois períodos, quanto à

população total e urbana, observa-se que, entre 1980-1991, a população urbana

cresceu mais que a total; entre 1991-1996 a população total cresceu mais que a

urbana (QUADRO 21). Isto quer dizer que ocorreu uma desaceleração no

crescimento urbano nesse último período, que pode estar relacionado à perda de

qualidade de vida nas áreas urbanas da RMSP; ao processo de interiorização da

indústria, levando parte dessa população às novas áreas de desenvolvimento

industrial no interior do Estado; e algum incentivo à agricultura, visto que a

população rural também cresceu, voltando a cair conforme dados de 2000.

2,63,18

FONTE: IBGE, 2001

GRÁFICO 7 - Crescimento da população total (1980-2000) 
para Mogi e RMSP.

□ 1980-1991
■ 1991-1996

de 
(TGCA)

de 
(TGCA)

1980
196.941
174.133 
22.808
88,41

1991
271.927
245.717
26.210
90,37
2,97

1996
311.970
279.305
32.665
89,52
2,79

2000
330.241
302.116
28.125
91,5

2,14 (1)

_______ Variáveis
População Total_______
População Urbana_____
População Rural______
Grau de Urbanização (%) 
Taxa Geométrica 
Crescimento Anual 
população total (%) 
Taxa Geométrica 
Crescimento Anual 
população urbana (%)

(1) dado para 1991-2000
QUADRO 21 - Dados demográficos de Mogi das Cruzes.

3,5
3 -

^2,5
< 2
O 1,5
£ 1

0,5
0
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Estabelecimentos e Empregos
60

0
OutrosAgropecuária

□ Empregos ■ Estabelecimentos

O setor industrial é bastante diversificado (TABELA 1), tendo a indústria de 

transformação com maior participação em número de estabelecimentos e de 

empregos. No setor comercial destaca-se o comércio varejista.

As atividades relativas à administração pública e aquelas não-declaradas 

ou não-especificadas estão incluídas como outras. Representam uma parcela 

significativa do número de estabelecimentos no Município.

O setor agrícola tem pequena participação no número de estabelecimentos 
e empregos, mas a sua produção é bastante significativa. A hortifruticultura é a 

principal atividade. O Município de Mogi das Cruzes é o maior produtor nacional 
de alface, caqui, nêspera e cogumelo, cuja produção participa com porcentagens 
entre 40% a 80% da produção nacional. Além desses produtos, destaca-se 

também o cultivo de cenoura e orquídea.

GRÁFICO 8 - Estabelecimentos e empregos por setores 
de atividades -1994.

I
Indústria Comércio Serviços

Setores de atividades

Partem do município toneladas de hortifrutigranjeiros e flores que 

abastecem o mercado do Estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Mogi é o 

principal município do chamado “cinturão verde” da Grande São Paulo, e na 
região pratica-se a policultura, onde se tem vários tipos de plantações em uma 

mesma propriedade rural.

__

Comércio

40

20

Quanto às atividades económicas, segundo os setores de atividades, 

observa-se no GRÁFICO 8 que o setor industrial detém o maior número de 

empregos; enquanto o setor de comércio possui o maior número de 

estabelecimentos.
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Agropecuária

de

Entidades

45.099 100,0

Comércio
Atacadista
Varejista

Administração Pública 
Outros (2)

1.279
89

1.190

8
1.176

670 
42 
211 
31 
133 
97 
8 
3

19
15
61
37

23
30
14
78

0,7
0,9
0,4
2,2

18.174
14.878
290
2.586
4.123
2.161
136
32
154
1.002
37
133
1.060
4
4
94
423
506
666 
991

11.229
2.600
930
147

3.735
1.469
370
153

6.659
934
5.725

301
175
1.320
1.976

1.486
7.019

684
221
50
870

0,7
0,4
2,9
4,4

1,5
0,5
0,1
1,9

362 
264 
30 
32 
31
9
6
4
11
9
2
2
7
1
2
8
5
44
22
5

10,3 
7,5 
0,9 
0,9 
0,9 
0,3 
0,2 
0,1 
0,3 
0,3 
0,1 
0,1 
0,2 
0,0 
0,1 
0,2 
0,1 
1,3 
0,6 
0,1

36,5
2,5
33,9
19,1
1,2 
6,0 
0,9
3,8
2,8 
0,2 
0,1

0,2
33,5

0,5
0,4
1,7
1,1

40,3 
33,0 
0,6 
5,7 
9,1 
4,8 
0,3 
0,1 
0,3 
2,2 
0,1 
0,3 
2,4 
0,0 
0,0 
0,2 
0,9 
1,1
1,5 
2,2

14,8
2,1
12,7
24,9
5,8
2,1
0,3
8,3
3,3
0,8
0,3

3,3
15,6

Total_______________________ 3.507________ 100,0__________
FONTE: RAIS, 1994. Elaboração EMPLASA (1997, apud IPT, 2002).
(1) Inclui indústrias de Utilidade Pública, Extração e Tratamento de Minerais; (2) Inclui as 
atividades não-declaradas, não especificadas ou não-classificadas.

N°Absoluto
12

_____TABELA 1 - Estabelecimentos e empregos por setores de atividades, em 1994.
Setores, Ramos e Gêneros ______Estabelecimentos_____  ________ Empregos

%______________ Nc Absoluto
0,3 532

%
1,2

Serviços
Transporte e Comunicação 
Alojamento e Alimentação 
Reparação e Manutenção 
Pessoais 
Comerciais 
Diversões 
Escritório Geral 
Administração 
Entidades Financeiras 
Comércio e Administração 
de Imóveis 
Cooperativas 
Fundações e 
Não-Lucrativas

Indústria
-Indústria de Transformação 
Minerais Não-Metálicos
Metalúrgica
Mecânica
Elétrica e Comunicações
Material de Transporte
Madeira
Mobiliário
Papel e Papelão
Borracha
Couro e Pele
Química
Farmácia e Veterinária
Perfumaria e Sabão
Matérias Plásticas
Têxtil
Vestuário e Calçados
Alimentos
Bebidas
Fumo
Editorial e Gráfica
Diversas
-Indústria da Construção 
-Outras Atividades
Industriais (1)
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7.5.1 Ocupação Urbana

A várzea do Rio Tietê foi ocupada após a instalação nos setores de 
topografia mais suave (colinas) e não atingidos pelas cheias do rio. Nesses 
setores mais propícios se instalou a classe de maior poder aquisitivo. O imigrante 

e a população de mais baixa renda tiveram que ocupar as partes mais altas e os 

fundos de vale.

Para entender o processo de ocupação da área de estudo, serão tecidas 
algumas considerações associadas à RMSP e à APA Várzea do Rio Tietê, 

unidades que englobam a área, visto que estão infimamente associadas.

REIS (2000) comenta que, entre 1580 e 1640, era comum as vilas e 

cidades ocuparem terrenos planos ou quase planos, e cita os exemplos de Cabo 

Frio, João Pessoa, Ubatuba, São Sebastião, Parati, Parnaíba e Mogi das Cruzes.

Com o adensamento populacional e a especulação imobiliária, diferentes 

tipos de usos se instalaram na várzea do Tietê: agrícolas, urbanos e industriais, 
causando maiores ou menores interferências.

A especulação imobiliária ao longo dos anos contribuiu para a extensão do 
núcleo de São Paulo. Era comum lotear partes de chácaras afastadas da área 
mais povoada e demandar serviços de água, luz e esgoto, para depois 
comercializar os terrenos que se localizavam entre o centro populoso e o novo 

loteamento. Criavam-se, assim, problemas ao poder público, que era obrigado a 
instalar infra-estrutura urbana, de alto custo, ficando sempre aquém das 

necessidades da população (SMA, 1999).

De acordo com ROSA (1980), a Bacia de São Paulo encontrava-se 

naquela época ocupada em um grande aglomerado urbano, resultante da 
conurbação da cidade de São Paulo com o ABCD, Mauá, Osasco, Guarulhos, 
Itaquaquecetuba, Suzano e Mogi das Cruzes. As áreas que restavam se situavam 
às margens da Represa do Guarapiranga, trechos descontínuos ao longo da Via 

Dutra até Arujá e pequenas áreas ao norte de Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba e Jundiapeba. Parte dessas áreas, situadas na várzea do Rio 

Tietê, estava ocupada com atividades agrícolas ou de mineração.
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Entre 1915 e 1940, formaram-se os subúrbios industriais e residenciais, e 

ocorreu a expansão da agricultura, estruturando-se assim o cinturão verde em 
torno de São Paulo, em que Mogi se destaca na hortifruticultura.

O crescimento demográfico apresentado na maior parte dessas áreas 
disponíveis, entre 1980 e 1996, foi superior a 2,5%, especialmente no trecho entre 

as represas do Guarapiranga e Billings.

Com a expansão urbana, ocorre o adensamento vertical nos setores mais 
antigos e abertura de novos loteamentos em áreas periféricas, estabelecidos sem 
critérios técnicos e sem considerar as características dos terrenos, gerando assim 
modificações que ocasionam o desencadeamento de alguns processos do meio 
físico, além das ocupações “subnormais” e espontâneas (em áreas públicas - 

praças e áreas de lazer, - e ao longo de córregos e rios).

Dados da Prefeitura de Mogi das Cruzes, para 1996, indicam que, de um 
total de 81.057 domicílios, existiam no município 988 domicílios sub-normais, 
somando 4.810 habitantes. Essa situação é menos problemática que em muitos 
outros municípios da RMSP, mas vem se mostrando crescente, além do que a 

maioria desses habitantes constitui-se de crianças, adolescentes e jovens em

Associa-se a isso a falta de infra-estrutura básica e de instrumentos que 
disciplinem a ocupação adequada do solo ou o cumprimento das determinações 

legais dos já existentes.

A partir da década de 60, a Grande São Paulo encerra três pólos 
secundários razoavelmente importantes a comandar os deslocamentos 
interdistritais: Santo André, Jundiaí e Mogi das Cruzes. Destes, Jundiaí e Mogi 

exerciam nítido domínio sobre municípios e distritos próximos (LANGENBUCH, 

op. cit.).

Segundo LANGENBUCH (1971), Mogi das Cruzes, em 1874, era um dos 
aglomerados dos arredores de São Paulo, cuja ligação era feita pela Estrada de 
Ferro Santos-Jundiaí. Essa ferrovia ocasionou um afluxo de operários e colaborou 
com o desmatamento no município. Os eixos ferroviários comandaram a 

ocupação de loteamentos residenciais mais afastados e as indústrias.
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7.5.2 Uso do Solo

FonteEscalaMaterial

1:25.000Fotografias aéreas

Para acompanhar e analisar as modificações ocorridas na área de estudo e 

de que forma contribuíram para a alteração de processos do meio físico, foram 

elaboradas cartas de uso e ocupação do solo para diferentes anos: 1973, 1986/87 

e 2001.

idade escolar (88%), o que agrava um pouco mais a situação. Nessa mesma 

época, o déficit habitacional apontado foi entre 15 e 17 mil moradias.

As cartas foram elaboradas a partir de interpretação de fotografias aéreas, 

cujas informações foram passadas em overlays, escanerizadas (em scanner 

cartográfico, A0), registradas e vetorizadas (utilizando o software Microstation, 

módulo IGeovec), poligonizadas, classificadas e editadas no software Maplnfo, e 

estão apresentadas na escala 1:25.000.

A expansão da ocupação urbana do município se dá ao longo do eixo 

leste-oeste, entre o Rio Tietê e a estrada de ferro. Tendo ao norte a Serra do 

Itapeti que, até certo ponto, é um limite à expansão.

O material utilizado para elaboração das cartas de uso e ocupação do solo, 

para os três períodos analisados, está demonstrado no QUADRO 22, a seguir.

As categorias de uso foram estabelecidas com base na metodologia 

definida por ALMEIDA & FREITAS (1996), que consideram as características do 

uso e ocupação do solo e a probabilidade de desencadeamento de alteração em 

processos do meio físico. Essas categorias estão apresentadas a seguir, e foram 

utilizadas para os três anos de análise, visando observar a dinâmica de evolução 

do uso do solo na área de estudo.

Fotografias aéreas
Fotografias aéreas

Instituto Brasileiro do 
Café - IBC_________
Eletropaulo/Emplasa 
Multiespectral/IPT

QUADRO 22 - Material utilizado para classificação do uso do solo.

1986-87
2001

1:10.000
1:15.000

Data do 
Levantamento

1973
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

reflorestamento - corresponde às áreas reflorestadas por espécies de 
eucaliptus (predominantemente) e pinus. Ocorrem em maior extensão a 

nordeste da área de estudo e junto à Vila Industrial (entre a antiga 
Cosim - Companhia Siderúrgica de Mogi das Cruzes e o Rio Tietê);

campo antrópico - são as porções recobertas por vegetação rasteira, 

com árvores ou arbustos esparsos, mais significativas na porção leste 
da área de estudo;

culturas - englobam as áreas destinadas aos cultivos anuais ou 

temporários, com destaque para a horticultura. Ocorrem principalmente 
entre o Rio Tietê e a via férrea, junto à Mineração Caravelas; e próximo 
à Vila Santista, acompanhando a Rodovia Mogi-Dutra;

ocupação urbana consolidada - compreende as áreas densamente 
ocupadas, com disponibilidade de infra-estrutura básica, equipamentos 
urbanos, atividades de comércio e serviços. Nessa classe estão 
inseridos os bairros cuja localização acompanha o traçado do Rio Tietê, 
a partir do Ribeirão dos Canudos até e o Rio Negro, entre os quais se 
situam: o Centro, Mogilar, Mogi Moderno e Vila Industrial;

ocupação urbana em consolidação - abrange as áreas em processo de 
ocupação, com infra-estrutura parcialmente instalada ou ausente. 
Podem estar inseridas nessa classe, ocupações de alto padrão, com 
baixa a média densidade de ocupação, bem como aquelas de padrão 
autoconstrutivo. Destacam-se as áreas situadas entre o Rio Tietê e a 
Serra do Itapeti, como Residencial Itapeti, Ponte Grande, Jardim 
Náutico, Vila Oroxó, Jardim Rodeio e Rodeio; e o Jardim São Pedro (na 
porção leste da área);

cobertura vegetal natural - engloba as áreas de formações florestais 
Ombrófila Densa, ripárias e comunidades aluviais, em seus diversos 

estágios de regeneração natural. Distribuem-se, respectivamente, de 
forma mais significativa nas porções de relevo mais enérgico, junto à 

Serra do Itapeti e na porção sudeste da área de estudo; e ao longo de 
parte da várzea do Rio Tietê;
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g)

às áreash)

i)

j)

k)

O

ocupação rural - abrange as áreas de chácaras residenciais ou de 
lazer, e núcleos de características rurais (sítios, granjas); cujos lotes 
são bem maiores que os dos núcleos urbanos; dispõem ou não de 

pouca infra-estrutura instalada; e podem apresentar porções restritas 
com cultivos. Correspondem a áreas mais restritas, cercadas de áreas 
de cobertura vegetal, reflorestamento ou campo antrópico;

mineração - áreas de explotação minerária, em atividade ou não, para 
extração de areia, argila e brita. Na área de estudo foram identificadas 
cinco áreas, sendo uma desativada;

infra-estrutura - na área de estudo compreende as áreas ocupadas com 
dois cemitérios: Cemitério da Saudade e o Cemitério Parque;

solo exposto - são aquelas porções onde há exposição do solo, à 
espera de um uso específico, urbano ou rural. Podem estar associadas 
a movimento de terra. São locais disseminados por toda a área, 

destacando-se aqueles junto à Av. Ricieri José Marcato e Estrada Santa 
Catarina;

favela - ocupação instalada em área irregular, quanto à propriedade do 

terreno, e de padrão de ocupação subnormal (barracos) ou construções 
de alvenaria, com ausência de infra-estrutura. Na área de estudo, tem- 

se a Favela Jica, localizada próximo à Mineração Caravelas e Vila 

Industrial, entre o Ribeirão dos Canudos e o Córrego do Gregório; e a 
favela do Jardim União, situada entre a Vila Oliveira e o Cemitério 
Parque;

ocupação industrial - corresponde às áreas ocupadas por 
estabelecimentos industriais de grande porte. Destacam-se as áreas 
junto à Vila São Francisco, da antiga Cosim, localizadas entre a via 

férrea e o Rio Tietê; aquelas ao longo da Avenida João XXIII (Elgin, 

Rohm, dentre outras); e as situadas na porção sudeste, em direção à 
Biritiba (a Klabin, Mogi Café Solúvel e Aços Anhangúera);
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A análise da FIGURA 13 permite observar que até o ano de 1973, a 

ocupação urbana consolidada correspondia à área central, ao longo da via férrea 

que corta a Cidade, aproximadamente no sentido Leste-Oeste, notando-se uma 

expansão ao longo das duas margens do Rio Tietê, e em torno dessas áreas 
consolidadas. O Distrito de César de Souza correspondia a um dos eixos dessa 

expansão, se encontrando isolado da área central. Alguns empreendimentos 
industriais já estavam instalados, também localizados junto à via férrea ou 

próximo às principais vias de acesso do Município. As minerações, em sua 
maioria, ocupavam a várzea do Rio Tietê. As áreas com exposição de solo 

estavam dispersas, tanto junto às áreas de ocupação urbana, quanto naquelas de 

características mais rurais.

A FIGURA 14, que corresponde à Carta de Uso e Ocupação obtida para o 

ano de 1986/87, indica que grande parte das áreas urbanas, que em 1973 foram 
classificadas como em consolidação, tornaram-se consolidadas, e que as novas 

áreas em consolidação, se instalaram em setores anteriormente ocupados por 
campo antrópico. Observa-se a ocorrência de uma área de ocupação irregular 

(favela), e de mais um empreendimento de mineração. A maioria das áreas de 
solo exposto cederam lugar à ocupação industrial, a edificações comerciais, 
institucionais e de lazer, e duas delas foram destinadas à instalação de 

cemitérios.

Em relação ao ano de 2001 (FIGURA 15), a maior parte da ocupação nos 
arredores da área central se consolidou. A expansão está direcionada para a 
Serra do Itapeti, alcançando, em maior parte, porções de campo antrópico, e 
setores restritos de cultivos e cobertura vegetal natural. Nota-se a instalação de 

mais uma favela, bem como a ampliação da área de explotação da Mineração 
Caravelas, e da ocupação industrial próxima a esse empreendimento. Em César 
de Souza, parte da ocupação urbana se consolida, e surgem novos setores em 

consolidação.

m) outros usos - inserem-se nessa categoria as áreas ocupadas por 
diferentes usos, tais como subestação de energia, shopping center, 
universidades, hospitais, dentre outros.
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GRÁFICO 9 - Distribuição das classes de uso -1973.

Analisando-se a distribuição das classes para o ano de 1973 (GRÁFICO 9), 

observa-se que a classe predominante é a de campo antrópico, seguida da classe 

de cobertura vegetal natural. Em relação à ocupação urbana, havia maior 

participação das áreas em consolidação, em fase de expansão.

A ocupação urbana consolidada e industrial assentavam-se sobre as 

planícies aluviais do Rio Tietê, predominantemente, e em parte das colinas 
sedimentares. As áreas de expansão (em consolidação) ocupavam o entorno 
contínuo das áreas consolidadas, concentrando-se mais nos setores de colinas; e 

em porções isoladas dos setores de morrotes.

O déficit habitacional estimado para a cidade era de mais de 10 mil 

unidades. A construção de casas populares teria por finalidade acabar com a
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Há registros sobre o surgimento de loteamentos irregulares, como o caso 

dos bairros: Ponte Grande, Mogi Moderno, Vila Natal e César de Souza, 
inseridos, portanto, na área urbana em consolidação.

Nesses anos analisados, as porções recobertas por cobertura vegetal 

natural sofreram pequenas alterações; as de reflorestamento apresentaram 

redução; e as de cultivos oscilaram, crescendo entre 1973 e 1986/87, e 

diminuindo entre 1986/87 e 2001.
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ambiental a

especulação imobiliária e as más condições de moradia e higiene que muitas 

famílias enfrentavam. Os primeiros conjuntos habitacionais foram construídos em 

1966, em César de Souza, com 200 unidades, e o do Jardim Brás Cubas, com 

344 casas. Havia previsão, para os anos de 78 e 79, para construção de cerca de 

6.000 casas populares.

Alguns problemas de degradação ambiental começaram a ser 

evidenciados: o lançamento de lixo e entulho no leito do Rio Negro; lançamento 

de esgoto a céu aberto no Bairro Mogilar; lixo espalhado e poças de água e 

lagoas com mau cheiro no Bairro Rodeio; a poluição proveniente das chaminés da 

Companhia Siderúrgica de Mogi (Cosim), invadia casas na Vila Rubens.

A questão das inundações (enchentes) já causavam transtornos à 

população; visando acabar com esses problemas em Mogi, a Emplasa elaborou 

um projeto executivo de drenagem para o Ribeirão Ipiranga e o Rio Negro, 

apontados como os pontos mais críticos.

Mogi já se destacava por apresentar diversidade de atividades económicas 

(agricultura e indústria), além do ensino superior, que também contribuiu para 

impulsionar seu desenvolvimento.

A ocupação urbana consolidada se expandiu incorporando mais porções 
das planícies aluviais e colinas, em decorrência do adensamento e consolidação 
de parte das áreas urbanas em consolidação (expansão), que se manteve no 
restante da área ainda em fase de consolidação sobre os morrotes.

Em César de Souza, encontram-se instaladas diversas indústrias, tais 

como a Aços Anhangúera, Howa (teares automáticos), Huber Woo 

(motoniveladoras), Grifith (condimentos em conserva), Belgo Brasileira (metálica), 
e Cerâmicas Rio Acima e Vila Suíssa, o que pode caracterizá-lo como um distrito 

industrial.

A distribuição das classes de uso e ocupação do solo para 1986/87 
(GRÁFICO 10) mostra o mesmo comportamento, do ano anteriormente 
observado, em relação às classes de campo antrópico e cobertura vegetal 

natural. Quanto à classe de ocupação urbana consolidada, esta apresentou maior 
participação, se comparada à ocupação urbana em consolidação.
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GRÁFICO 10 - Distribuição das classes de uso - 1986/87.
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Parte dessas áreas em consolidação permanecia sem infra-estrutura e 

saneamento básico, como a Vila Oliveira e o Jardim Nova União. Cerca de 500 

famílias, em sua maioria trabalhadores de baixa renda, moravam na Favela do 

Jardim União, em consequência do déficit de moradia e dos altos preços do 

aluguel.

Visando amenizar o problema da moradia no Município, iniciou-se em 1988 

a construção da segunda etapa do Conjunto Residencial Nova Mogi, junto ao 
Jardim Maricá, Bairro do Rodeio, com 240 apartamentos; e do Conjunto 

Habitacional Vila Cléo, com 325 apartamentos. Já se evidenciando, assim, o 

processo de verticalização não apenas na sua área central.

Os problemas de degradação ambiental continuavam, em César de Souza, 

o córrego junto à Av. Paulo VI transformou-se em esgoto, nele eram lançados 

diversos tipos de detritos.

De acordo com COSTA (1993), na década de 80, surgem os loteamentos 

de alto padrão nas porções mais elevadas, os de baixo padrão entre a planície de 
inundação e o sopé da Serra do Itapeti, e os loteamentos para chácaras. A
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Em 2001, a ocupação urbana consolidada continuou ampliando sua área, 

sobre os setores da planície aluvial do Rio Tietê e das colinas; enquanto as áreas 

em consolidação ocupam pequenas parcelas no entorno das áreas consolidadas, 

na planície, colinas e morrotes. Nesse período passam a ser ocupados também 

os setores de morros altos. São adensadas as ocupações irregulares (favelas) 

nos setores de morrotes, e estas começam a se instalar também na planície 

aluvial.

maioria desses loteamentos ainda se encontrava pouco ocupados uma década 

depois, inclusive aqueles que dispunham de infra-estrutura.

O GRÁFICO 11 mostra, para o ano 2001, um crescimento bastante 

significativo das áreas consolidadas, quase se equiparando à classe de campo 
antrópico. Reflete também que ocorreu um crescimento muito pequeno das áreas 

em consolidação.

Visando contornar as inundações (enchentes), nos locais em que esses 

processos eram mais frequentes, foram realizadas obras de limpeza do Rio 

Negro, para desassoreamento junto ao acesso às ruas Casarejos e Esmeralda. 

Inicia-se a canalização do Córrego dos Corvos, em César de Souza.

Algumas áreas em consolidação ainda não dispõem da infra-estrutura 
básica necessária, como o Residencial Itapeti, que não possui rede de água, 
esgoto, iluminação pública e pavimentação. Uma das consequências é a 
presença de processos erosivos, notadamente em determinadas ruas do 

loteamento.

Esse fato pode estar associado a um novo vetor de expansão do 

crescimento urbano no Município, onde se aponta César de Souza como novo 
setor de crescimento, tanto em bairros nobres como também ocupação de padrão 
de periferia, ou ainda à adoção de instrumentos legais e de planejamento, para 

controle do uso e ocupação do solo.
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Considerando classes de emusoas

Visando expandir o parque industrial da cidade, a prefeitura apresenta 

projeto sobre isenção de imposto e taxas para indústrias interessadas em se 

instalar no Município. A nova área industrial está localizada no Bairro do Taboão, 

junto à rodovia Mogi-Dutra, o que favorece, entre outros fatores, a sua expansão.

Em síntese, observou-se nos, três anos analisados, que as classes que 

apresentaram uma evolução do seu crescimento foram as de ocupação 

consolidada, industrial e de mineração (GRÁFICO 12).
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GRÁFICO 11 - Distribuição das classes de uso em 2001.
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urbano (área consolidada, 

consolidação e favela) e industrial, estas perfazem 37% da área de estudo, para o 
período de 2001 (GRÁFICO 13). Nota-se, também, que a classe de área urbana 

consolidada aumentou, entre 1973 e 2001, em detrimento de uma queda 
registrada para as áreas em consolidação. Isso significa que essas áreas (em 
consolidação) foram adensadas e receberam infra-estrutura, passando a 

constituir, então, áreas consolidadas.
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Evolução do Uso do Solo
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GRÁFICO 12 - Evolução do uso do solo entre 1973 e 2001.
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GRÁFICO 13 - Evolução do uso urbano e industrial.

As atividades de mineração também registraram expansão entre 1973 e 

2001, que pode ser observada a partir da proporção da área que ocupam em 
relação à área de estudo (GRÁFICO 14).

Conforme informações obtidas no Departamento Nacional de Produção 

Mineral - DNPM (www.dnpm.gov.br), existem 206 processos ativos desde 1940, 

para exploração mineral no Município. Destes, 176 tramitam entre 1970 e 2001. 
No GRÁFICO 15, observa-se que, em relação ao total dos processos requeridos, 
a década de 90 foi a que apresentou o maior número; e a década de 70, a que 

autorizou o maior número de concessões de lavra.
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GRÁFICO 14 - Expansão das áreas de mineração.
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GRÁFICO 15 - Processos mineiros requeridos no DNPM.

A TABELA 2 mostra a relação das concessões de lavra e licenciamento 

autorizados entre 70 e 2001, que correspondem a 20% do total dos processos, 
para explotação principalmente de areia, argila e granito. Não se sabe se esses 

empreendimentos obtiveram a licença ambiental na Secretaria do Meio Ambiente.
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Entre a década de 90 e o ano de 2001, foi registrado o maior número de 

cadastro de processos mineiros junto ao DNPM: 117. Os bens minerais 
englobavam as classes de construção civil, industrial e água mineral. Essa 

expansão da demanda de minerais, indiretamente observada, está até certo ponto 
associada ao processo de urbanização (habitacional, infra-estrutura, obras, entre 

outros).
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70

(14)

80

(6)

90

(13)

O)

2000

(3)

____________ TABELA 2 - Processos em tramitação no DNPM distribuídos no Município.
_______________ Requerente_________  
Minapar - Mineração Mogi-Biritiba_______
Empresa de Mineração e Aguas Minerais 
Empresa de Mineração Lopes Ltda_______
Guainco Mineração e Comércio Ltda_____
Empresa de Mineração Horii Ltda________
Empresa de Mineração Lopes Ltda_______
Embu S/A Engenharia e Comércio Ltda. 
Companhia de Mineração Biritiba Ussu 
Embu S/A Engenharia e Comércio Ltda. 
Porto de Areia Pedregulho e Saibro______
Porto de Areia Pedregulho e Saibro______
Justo Extração de Areia Ltda___________
Embu S/A Engenharia e Comércio Ltda. 
Itaquareia Indústria Extrativa____________
Porto e Extração de Areia Três Coroas Ltda 
Itaquareia Indústria Extrativa____________
Embu S/A Engenharia e Comércio Ltda. 
Embu S/A Engenharia e Comércio Ltda. 
Indústria Mineradora Pagliato Ltda._______
Mineração Caravelas Ltda-ME__________
Itaquareia Indústria Extrativa____________
Real Empresa Extrativa de Areia________
Mineração Caravelas Ltda-ME__________
Ramos, Marques & Cia Ltda____________
Extração de Areia e Pedregulho 
Spal Indústria Brasileira de Bebidas______
Ramos, Marques & Cia Ltda____________
Empresa de Mineração Flori____________
Empresa de Mineração JBS Ltda________
Extração de Areia e Pedregulhos________
Cessi Comércio de Materiais___________
Porto e Extração de Areia Três Coroas Ltda 
Dutra Extração de Areia Ltda___________
Justo Extração de Areia Ltda___________
Empresa de Mineração Caravelas Ltda-ME 
Empresa de Mineração Vidal Ltda

___________________ Situação_________________
Concessão de Lavra para quartzito________________
Concessão de Lavra para quartzito e água mineral 
Concessão de Lavra para argila___________________
Concessão de Lavra cascalho, argila, areia de fundição. 
Concessão de Lavra para caulim__________________
Concessão de Lavra para argila___________________
Concessão de Lavra para granito__________________
Concessão de Lavra para granito__________________
Concessão de Lavra para granito__________________
Concessão de Lavra para areia___________________
Concessão de Lavra para areia___________________
Licenciamento para areia________________________
Concessão de Lavra para granito__________________
Licenciamento para areia para vidro________________
Licenciamento para areia para vidro________________
Concessão de Lavra para areia e argila_____________
Concessão de Lavra para granito__________________
Concessão de Lavra para granito__________________
Concessão de Lavra para gnaisse________ ________
Licenciamento para areia________________________
Concessão de Lavra para areia e argila____________
Licenciamento para areia________________________
Licenciamento para areia________________________
Licenciamento para areia________________________
Licenciamento para areia________________________
Concessão de Lavra para água mineral_____________
Concessão de Lavra para areia, argila e caulim_______
Concessão de Lavra para areia___________________
Concessão de Lavra para areia e argila refratária_____
Concessão de Lavra para areia e argila refratária_____
Concessão de Lavra para areia e argila refratária_____
Concessão de Lavra para areia e argila refratária_____
Concessão de Lavra para areia e argila refratária_____
Licenciamento para areia________________________
Licenciamento para areia________________________
Licenciamento para saibro

N-Processo DNPM~
812552/70
816094/70
801383/71
802715/71
802716/71
820069/71

821588/71 a 821591/71
892613/72
806487/73
811762/73
807565/74
853187/76
820006/78
820138/79
820708/80
820501/84
820292/85
921307/85
821870/87
820815/89
820423/91
820606/93
820332/94
820448/94
821292/95
820990/96
820607/97
820667/98
820668/98
820671/98
820677/98
821018/98
821019/98
820617/00
821606/00
820129/01
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7.6 Ocupação Urbana e Processos do Meio Físico

a)

b)

c)

Ressalta-se que toda a faixa ocupada na várzea do Rio Tietê é suscetível à 

ocorrência de inundação, bem como sofre os impactos decorrentes. As áreas 
citadas a seguir são exemplos de locais que ocorrem, principalmente, processos 
de erosão, escorregamento e inundação.

na década de 70 a ocupação urbana consolidada estava assentada 

predominantemente nas planícies aluviais; já havendo expansão da 
ocupação (em consolidação) para os setores de planícies aluviais 

ainda disponíveis, para as colinas e morrotes. Nesse mesmo tempo, 
as ocorrências de processos de inundação registram 80% dos casos;

e no período 2000/01, a ocupação urbana consolidada continuou 
predominando nas planícies aluviais e colinas; enquanto a ocupação 
em consolidação se expandia e adensava sobres as planícies aluviais, 

colinas e morrotes, e já alcançando os morros altos. A ocupação 
irregular (favela) se adensava sobre os morrotes e se instalava na 

planície aluvial.

A análise da expansão da ocupação urbana nos diferentes setores do meio 

físico, modificando a sua dinâmica natural e a estabilidade dos terrenos, permitiu 

observar que as alterações impostas exerceram influência na ocorrência de 

processos do meio físico, refletidas no aumento do número de casos registrados 
nas três décadas (QUADRO 23).

na década de 80, a ocupação urbana consolidada continuou 
crescendo sobre as planícies aluviais e colinas, também em razão do 
adensamento e consolidação das áreas em expansão. As áreas em 

consolidação ainda ocupavam pequenas porções das planícies 

aluviais, expandindo-se sobre as colinas e morrotes. Instalam-se 
também ocupações irregulares (favela) em setores de morrotes. Os 
processos de inundação continuam sendo mais significativos que os 
demais, mas cresce a participação de escorregamentos e inundação, 

em relação à década anterior;
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Década Ocupação/setores

70

80 ocorrências

2000/2001 ocorrências

de

Foram selecionadas dez áreas que registraram ocorrência de processos do 

meio físico mais significativos, para exemplificar as alterações de processos 

decorrentes da ocupação urbana. Elaborou-se, para cada uma delas, uma 

caracterização descrevendo os aspectos do meio físico, uso e ocupação do solo, 

os processos registrados e as alterações decorrentes. Essas áreas estão 

localizadas na FIGURA 16, e descritas nos QUADROS 24 a 35.

- 77% das 
inundação;
- 5% de escorregamento;
- 8% de erosão

- 50% das 
inundação;
- 29% de escorregamento;
- 7% de erosão.

Ocupação
predominantemente 
aluviais e nas colinas;
Ocupação em consolidação em 
pequenas porções das colinas, nos 
morrotes e alcançando os morros 
altos;
Ocupação irregular em setor 
morrotes e na planície aluvial.

QUADRO 23 - Evolução da ocupação urbana e ocorrências de processos 
do meio físico.

Ocorrência de processos 
(jornal)

- 80% das ocorrências 
inundação;

- 4% de escorregamento;
- 4% de erosão

consolidada
nas planícies

consolidada
nas planícies

Ocupação consolidada nas planíceis 
aluviais, predominantemente, e em 
parte das colinas;
Ocupação em consolidação nos 
setores de planícies aluviais ainda 
disponíveis, nas colinas e alcançando 
parte dos morrotes.

Ocupação 
predominantemente 
aluviais e nas colinas;
Ocupação em consolidação em 
pequenas porções dos aluviões, e 
predominantemente nas colinas e 
morrotes;
Ocupação irregular (favela) em setor 
de morrotes.
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Folha Topográfica: 5311

Observações: parte da ocupação está inserida na APA Várzea do Rio Tietê.

QUADRO 24 - Características do Jardim Rodeio.

FOTO 1 - Vista da ocupação instalada na várzea do Rio Tietê, ao 
fundo.

Área: Jardim Rodeio

Localização: entre o Rio Tietê e a Serra do Itapeti.
Características do Meio Físico: área localizada na unidade de aluviões 
degradados.
Possíveis Processos/Problemas: nessas áreas a ocorrência de alagamentos 
está associada ao escoamento lento das águas pluviais, em virtude da 
declividade baixa, e incrementados pela ocupação; inundação, decorrente da 
redução do tempo de concentração das águas pluviais devido à 
impermeabilização do solo e por alterações na características físicas das 
planícies.
Características da Ocupação: área urbana em consolidação. Ocupação 
irregular, quanto à propriedade do terreno; com ausência de infra-estrutura de 
saneamento. Padrão das habitações em alvenaria, e início de processo de 
favelização. Segundo dados da Prefeitura, estão assentadas na área 60 famílias.
Alterações: ocupação da várzea do Rio Tietê modificando as característica 
naturais da área vazão e o escoamento natural do fluxo fluvial.
Impactos: inundação e alagamento.

I \ /
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Área: Jardim São Pedro

Observações:

QUADRO 25 - Características do Jardim São Pedro.

Folha Topográfica: 5312

Localização: Distrito de César de Souza, ao longo da Av. Ricieri José Marcato
Características do Meio Físico: área inserida nas unidades de aluviões 
degradados e morrotes do embasamento cristalino.________________________
Possíveis Processos/Problemas: nas áreas de aluviões degradados, a 
ocorrência de alagamento está associada ao escoamento lento das águas 
pluviais, em virtude da declividade baixa, e incrementados pela ocupação; 
inundação, decorrente da redução do tempo de concentração das águas pluviais 
devido à impermeabilização do solo e por alterações na características físicas 
das planícies;
- nas áreas de morrotes podem ocorrer processos erosivos mais intensos e 
frequentes, bem como escorregamentos em cortes e aterros.
Características da Ocupação: área urbana em consolidação. Densidade média 
de ocupação e infra-estrutura instalada.
Alterações: cortes e movimentos de terra sem critérios adequados, expondo os 
solos à erosão, e contribuindo com sedimentos que são carreados para a 
drenagem, que fica localizada a jusante.
Impactos: escorregamento, erosão e inundação.

FONTE: Diário de Mogi
FOTO 2 - Área de ocorrência de FOTO 3 - Área de aporte de sedimentos 
escorregamento e erosão, com das áreas erodidas a montante, e sujeita 
impacto sobre as residências a à inundação.
jusante.
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Áreal: Jardim Ponte Grande

Com

Impactos: inundação e alagamento.

FOTO 4 - Vista da ocupação no Jardim Ponte Grande.

Observações: área inserida na Área de Proteção Ambiental - APA da Várzea 
do Rio Tietê, em Zona de Uso Controlado.

QUADRO 26 - Características do Jardim Ponte Grande.

Folha Topográfica: 5311
Localização: entre o Rio Tietê e a Estrada da Volta Fria.

Características do Meio Físico: área localizada sobre aluviões degradados.
Possíveis Processos/Problemas: a ocorrência de alagamentos estão 
associadas ao escoamento lento das águas pluviais, em virtude da declividade 
baixa, e incrementados pela ocupação; inundação, decorrente da redução do 
tempo de concentração das águas pluviais devido à impermeabilização do solo e 
por alterações na características físicas das planícies.
Características da Ocupação: área urbana em consolidação 
disponibilidade de infra-estrutura e média densidade de ocupação.
Alterações: ocupação na várzea do Rio Tietê, alterando a vazão e o 
escoamento natural do fluxo fluvial.
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Área: Vila Natal Folha Topográfica: 5312

Localização: entre o Rio Negro e a Estrada Velha para Biritiba-Mirim.

e

QUADRO 27 - Características da Vila Natal.

FOTO 5 - Vista da ocupação na Vila 
Natal.

FONTE: Diário de Mogi

FOTO 6 - Registro de desabamento 
no local.

Características do Meio Físico: ocupação em terrenos de morrotes e pequena 
parte em aluviões degradados.

Possíveis Processos/Problemas: possibilidades de ocorrência de erosão nas 
áreas onde não há instalação de infra-estrutura e com exposição do solo de 
alteração.

Características da Ocupação: área urbana em consolidação. Padrão da 
ocupação de autoconstrução; e ocupação das bordas em área de declividade 
elevada.

Alterações: Ocupação em área de declividade elevada, com execução de 
cortes para construção de moradias utilizando o padrão de auto7onstrução.

erosão e inundação (nasImpactos: desabamento, escorregamento, 
proximidades do Rio Negro).

Observações:
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Area: Vila Oroxó Folha Topográfica: 5311

Observações:

QUADRO 28 - Características da Vila Oroxó.

FOTO 7 - Ocupação na Vila Oroxó, com ocorrência de escorregamento e erosão.

Localização: entre a Estrada do Rodeio e av. Lothar Valdemar Hoene.
Características do Meio Físico: área assentada sobre morros baixos

Possíveis Processos/Problemas: pode ocorrer de forma intensa e frequente 
erosão e escorregamentos em corte e aterro devido ao relevo mais 
movimentado.______________________________________________________
Características da Ocupação: área urbana em consolidação, em área de 
declividade elevada. Vertentes com cobertura vegetal.______________________
Alterações: solo exposto à erosão por movimento de terra para estabelecimento 
da ocupação.______________________________________________________
Impactos: erosão e escorregamento.
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Folha Topográfica: 5311Areal: Jardim Náutico

Ocupação do JardimFOTO 8
Náutico.

Observações: ocupação localizada na Área de Proteção Ambiental APA da 
Várzea do Rio Tietê, em Zona de Uso Controlado.

QUADRO 29 - Características do Jardim Náutico.

Localização: às margens do Rio Tietê

Características do Meio Físico: área assentada sobre aluviões degradados.
Possíveis Processos/Problemas: áreas sujeitas a inundação, alagamento, 
erosão nas áreas de aterros e conseqúentemente assoreamento das drenagens 
e terrenos a jusante._________________________________________________
Características da Ocupação: área urbana em consolidação, junto à várzea do 
Tietê._____________________________________________________________
Alterações: ocupação de várzea alterando as suas características e funções 
naturais - vazão e o escoamento natural do fluxo fluvial. Lixo lançado 
irregularmente._____________________________________________________
Impactos: alagamento e inundação.
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Folha Topográfica: 5311Area: Residencial Itapeti

QUADRO 30 - Características do Residencial Itapeti.

Localização: entre a Estrada da Volta Fria e a Estrada Suzuki

Características do Meio Físico: área situada em unidade de morros baixos, 
com presença de matacões nos taludes._________________________________
Possíveis Processos/Problemas: podem ocorrer processos erosivos mais 
intensos e frequentes, bem como escorregamentos em cortes e aterros._______
Características da Ocupação: área urbana em consolidação, com parte da 
infra-estrutura instalada.______________________________________________
Alterações: ocupação em área de declividade elevada, solo exposto em corte e 
movimento de terra, e no sistema viário sem pavimentação._________________
Impactos: processo erosivo no sistema viário, com danificação do sistema de 
drenagem das águas superficiais.______________________________________
Observações:

FOTO 9 - Erosão no sistema viário de FOTO 10-Vista geral da ocupação no 
acesso ao Residencial Itapeti. Residencial Itapeti.
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Area: Mogi Moderno Folha Topográfica: 5311

Observações:

QUADRO 31 - Características do Bairro Mogi Moderno.

Localização: entre Ribeirão Ipiranga e av. Dr. Wertheimer

Características do Meio Físico: área assentada entre terrenos de aluviões 
degradados e colinas do embasamento sedimentar.________________________
Possíveis Processos/Problemas: nas porções relativas às colinas, os terrenos 
podem apresentar suscetibilidade à erosão;
- as áreas de aluviões estão sujeitas a inundação, alagamento, erosão nas áreas 
de aterros e consequentemente assoreamento das drenagens e terrenos a 
jusante.___________________________________________________________
Características da Ocupação: área urbana consolidada, junto à drenagem.
Alterações: ocupação adensada junto ao leito do ribeirão, reduzindo a área de 
influência da drenagem; diminuição da infiltração das águas pluviais; aumento do 
escoamento superficial.______________________________________________
Impactos: inundação.

FONTE: Diário de Mogi
FOTO 11 - Danos 
inundação no local.

causados por
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Folha Topográfica: 5311Área: Favela do Jica

Observações:

QUADRO 32 - Características da Favela Jica.

te,
FOTO 12 - Vista da Favela. FOTO 13 - Lixo e assoreamento no 

Ribeirão dos Canudos.

Localização: entre a via férrea e a Mineração Caravelas, e entre o Córrego do 
Gregório e Ribeirão dos Canudos.______________________________________
Características do Meio Físico: área assentada em planície aluvial.

Possíveis Processos/Problemas: área sujeita a inundação, assoreamento, 
bem como contaminação das águas por lançamento de efluentes.____________
Características da Ocupação: ocupação irregular, de padrão subnormal 
(barracos) e habitações em alvenaria.___________________________________
Alterações: ocupação várzea, lançamento de lixo e esgoto na drenagem 
(Ribeirão dos Canudos) e estrangulamento do sistema de galerias.___________
Impactos: inundação, assoreamento e poluição das águas.
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Area: Favela Jardim Nova União Folha Topográfica: 5312

Observações:

QUADRO 33 - Características da Favela Jardim Nova União.

FOTO 14 - Vista da Favela Jardim Nova União.

Localização: entre a Vila Oliveira e o Cemitério Parque
Características do Meio Físico: área instalada em terrenos de morrotes

Possíveis Processos/Problemas: possibilidades de ocorrência de erosão nas 
áreas onde não há implantação de infra-estrutura e com exposição do solo de 
alteração._________________________________________________________
Características da Ocupação: ocupação irregular, de densidade alta, em área 
de declividade acentuada.____________________________________________
Alterações: ocupação área de declividade elevada, com execução de cortes 
para construção de moradias, com padrão de ocupação de autoconstrução e 
favela.____________________________________________________________
Impactos: desabamento, escorregamento.
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Area: Centro Folha Topográfica: 5311

Impactos: inundação

Observações:

QUADRO 34 - Características da Área Central.

FOTO 15 - Vista do Centro ao fundo e 
várzea do Rio Tietê em primeiro plano.

FONTE: Diário de Mogi 
FOTO 16 - Inundação no Centro da 
Cidade.

Localização: área situada ao longo da via férrea e próxima ao Rio Ipiranga 
(afluente do Rio Tietê)._______________________________________________
Características do Meio Físico: área assentada sobre terrenos de aluviões 
degradados e colinas sedimentares.____________________________________
Possíveis Processos/Problemas: nessas áreas a ocorrência de alagamentos 
está associada ao escoamento lento das águas pluviais, em virtude da 
declividade baixa e incrementados pela ocupação; inundação, decorrente da 
redução do tempo de concentração das águas pluviais devido à 
impermeabilização do solo e por alterações nas características físicas das 
planícies;
- essas áreas assentadas sobre colinas podem estar sujeitas à contaminação 
das drenagens por lançamento de efluentes domésticos e industriais e 
disposição irregular de resíduos._______________________________________
Características da Ocupação: ocupação consolidada adensada, com 
disponibilidade de infra-estrutura, onde está concentrada grande parte das 
atividades de comércio e serviços.______________________________________
Alterações: canalização dos cursos d’água, reduzindo o tempo de escoamento.
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7.7 Aspectos Legais Inerentes à Área de Estudo

melhorar progressivamente as condições ambientais locais.

Por volta de 1613, a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes mostrou 

preocupação com as questões urbanísticas, ao determinar que a vila deveria 

ser arruada, para que cada morador pudesse saber o que é seu e que ninguém 

construísse casa na villa sem que os officiais da Câmara lhe demarcassem a 

rua, sob pena de ser demolida a construção (GRINBERG, 1964). Pode-se dizer 

que já havia naquela ocasião um indício de um Plano Diretor.

Em 1867, Mogi já possuía uma Lei Sanitária com objetivo de manter os 

padrões de higiene e limpeza pública na cidade, cobrando multa dos infratores.

O Município elaborou a primeira versão de seu Plano Diretor, em 1965, 

com vigência a partir de 1966, e a legislação de ordenamento do uso e 

ocupação do solo, com vigência a partir de 1967 e 1968.

O Plano Diretor contempla, entre seus objetivos, mais relacionados com 

o tema em questão, o seguinte (PMMC, 2000):

Mogi das Cruzes, como integrante da Região Metropolitana de São 

Paulo, está inserido na sub-região Leste da Grande São Paulo, conforme Lei

reduzir o grau de dissociação existente entre os diversos complexos 

de assentamento no Município, de forma a propiciar a integração de 

suas populações à comunidade urbana local;

elevar os padrões habitacionais médios presentes, com a redução 

dos assentamentos em condições “subnormais”, seja por sua 

regularização, urbanização e integração no tecido urbano existente, 

seja por sua erradicação, em casos de alto risco potencial de dano 

ambiental',

No QUADRO 35 apresentam-se algumas determinações que 

antecederam a elaboração do atual Plano Diretor do Município, instituído pela 

Lei Complementar n2 01, de 17/04/2000, e prevê ações para o período 1999- 

2005.
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Lei n- 1591 (02/09/66)

Lei n9 1630 (27/12/68)

Lei n9 1758 (26/11/68) Vigente

Lei n9 2265 (31/10/77)

Lei n92291 (16/05/77)

Lei n9 2425 (28/03/79) Municipal de Vigente

Lei n9 3990 (21/10/93) Municipal de VigenteSecretaria

Estadual n-

Na área de estudo estão inseridas duas Unidades de Conservação: a 

Estação Ecológica de Itapeti - EE e a Área de Proteção Ambiental — APA da 

Várzea do Rio Tietê (FIGURA 17).

Complementar Estadual n2144, de 22/04/76; e Decreto Estadual n910.951, de 

13/12/1977.

Abertura da Av. Perimetral Central e outras 
melhorias envolvendo alterações do Plano 
Diretor.

Criação do 
Municipal.

Alterada pela 
Lei n9 1758.

Alterada pela 
Lei n9 3990.

FONTE: modificado EMPLASA apud PMMC (2000).
QUADRO 35 - Situação de algumas determinações legais instituídas no 
Município.

Alterada pelas 
Leis n9 2265 e 
2291.

Situação
Alterada pela 
Lei n9 1591.

Ato Jurídico
Lei n9 1384 (09/08/63)

Determinação
Criação de Escritório Técnico do Plano 
Diretor (ETPD), e da Comissão Orientadora 
do Plano Diretor.

Revogada 
pela Lei 
2425.

Reserva Estadual desde abril de 1952, pelo Decreto

21.363-D, a Estação Ecológica de Itapeti foi criada em 12 de março de 1987, 

pelo Decreto Estadual n9 26.890. Possui 89,47 hectares, está inserida no 

Planalto Atlântico, na vertente sul-sudoeste da Serra do Itapeti. Constitui uma 

parcela dos divisores de águas entre as bacias dos Rios Tietê e Paraíba do 

Sul, com altitudes entre 800 metros e 980 metros. Seu perímetro abrange parte 

da bacia hidrográfica do Ribeirão Cachoeirinha, afluente do Tietê.

Criação da 
Planejamento.

n9

Extinção do ETPD, transferência de suas 
atribuições à Coordenadoria de 
Desenvolvimento Municipal.
Criação do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento, por redenominação e 
definição de atribuições da Comissão 
Municipal de Planejamento.

Extinção do Conselho
Desenvolvimento.

Sistema de Planejamento 
Alterações no ETPD. 

Transferência à Comissão Municipal de 
Planejamento.
Aprovação do Plano Diretor.
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a) proteger e recuperar o Rio Tietê e seu entorno;

d) preservar e recuperar os remanescentes da biota local.

Sua principal beleza natural é uma represa com cerca de 1 hectare de 

espelho d’água, ladeada por florestas e vegetação de gramíneas, construída para 

o abastecimento de água do Leprosário Santo Ângelo, função que desempenhou 

até 1952, quando o sistema foi desativado.

Além de proteger área de mananciais e o ecossistema da Mata Atlântica, 

um dos mais ricos em espécies vegetais de todo o mundo, constitui habitat para 
muitas espécies animais que nela encontram refúgio.

A APA Várzea do Rio Tietê foi criada pela Lei Estadual n—5.598/87, e 

regulamentada pelo Decreto Estadual n° 42.837/98. Abrange parte dos municípios 
de Salesópolis, Biritiba-Mirim, Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, 

Guarulhos e São Paulo, no setor leste; e Osasco, Barueri, Carapicuíba e Santana 

do Parnaíba, no setor oeste. A administração dessa área cabe à Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente - SMA.

Devido às condições de fragilidade do ecossistema, existem restrições à 

visitação, permitida somente como atividade de educação ambiental. A EE é 

praticamente desconhecida no meio conservacionista, embora seja um dos 

núcleos da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo (SMA, 

2000).

b) estabelecer o controle da ocupação das várzeas de maneira a reduzir o 

fenômeno das enchentes;

c) minimizar os processos erosivos e do assoreamento causados pela 

urbanização;

Conforme o artigo 2° do capítulo I, Decreto 42.837/98, essa unidade foi 
criada com os seguintes objetivos:

11843683
Caixa de texto
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O perímetro da APA compreende três zonas: Vida Silvestre, Cinturão 
Meândrico e Uso Controlado (SMA, 1998).

b) Zona do Cinturão Meândrico - faixa da planície aluvial do Rio Tietê , 

sujeita freqúentemente a inundações. Essa zona tem por objetivo o 

controle das enchentes, levando-se em conta suas características 
geomorfológicas, hidrológicas e sua função ambiental. Nela não são 

permitidas novas instalações, obras ou empreendimentos relacionados à 

atividade industrial, minerária, necrópoles, disposição de resíduos 
sólidos, loteamentos habitacionais. As instalações já existentes devem 
se adequar aos critérios de conformidade. Seu uso é permitido para 
lazer, com aprovação do órgão ambiental, e de maneira que não 

comprometa a finalidade dessa zona.

a) Zona de Vida Silvestre - corresponde às porções de florestas e de 

vegetação natural protegidas pelo Código Florestal, e os remanescentes 

da vegetação nativa primária ou secundária, no estágio médio ou 

avançado de regeneração. Nessa zona não é permitida a instalação ou 
ampliação de atividades, empreendimentos, obras ou quaisquer 

edificações, que não sejam de recuperação ambiental. Se permitidas 

essas instalações ou ampliações, deverá haver uma contrapartida 

correspondente a 50% da área do imóvel, e manutenção ou 

recomposição da vegetação nativa.

c) Zona de Uso Controlado - compreende as áreas restantes no perímetro 
da APA. Nelas são permitidas novas obras, empreendimentos ou 
ampliações, de acordo com a legislação vigente. Quando dos 
parcelamentos do solo, estes devem ser licenciados pelos órgãos 
competentes, e atender o estabelecido em planos diretores e leis de uso 
do solo municipais. Para empreendimentos minerários novos ou 
ampliações, deve-se considerar a Resolução SMA n2_66/95.
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terrenos cujas condições geológicas não aconselhem a edificação',

No Decreto da APA sobre a Zona do Cinturão Meândrico, onde:

As duas últimas zonas da APA encontram-se delimitadas, conforme o 

Decreto, apenas a Zona de Vida Silvestre não tem seus limites espacializados. 
Considerando a importância dessa zona, sua identificação (delimitação) permite a 
conservação e avaliação dos estágios de regeneração da vegetação, bem como 

as atividades de fiscalização, entre outros fatores.

No Município de Mogi das Cruzes essa Unidade abrange uma área de 

11.801,00 hectares, perfazendo 16,37% da sua área total.

Há consonância sobre a ocupação, especialmente nas áreas de várzeas e 
aquelas com declividade superior a 30%, nas disposições da Lei de Parcelamento 
do Solo Urbano, ao determinar que não será permitido o parcelamento do solo em:

terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas 
providências para assegurar o escoamento das águas;

terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde 

pública, sem que sejam previamente saneados;

terrenos de declividade igual ou superíor a 30% (trinta por cento) salvo 

se atendidas exigências específicas das autoridades competentes;

áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça 
condições sanitárias suportáveis, até a sua correção.

terrenos alagadiços e sujeitos à inundação e naqueles de declividade 

superior a 30%.

A Lei N- 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, em 

seu artigo 3o , diz: somente será admitido o parcelamento do solo para fins 
urbanos em zonas urbanas ou de expansão urbana, assim definidas por lei 

municipal. Em seu parágrafo único afirma que não será permitido o parcelamento 

do solo em:
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impedir a expansão das habitações, nas áreas de aluviões;

E na carta geotécnica, ao considerar que as áreas dos aluviões (planícies e 

terraços) e aquelas de declividade maior que 30% são menos propícias à 
ocupação urbana, indicando:

Vê-se que as determinações legais e técnicas existem, e precisam ser 

aplicadas. Sem se levar em conta que algumas necessitam ser revistas, acredita- 
se que associando-se a legislação a instrumentos técnicos bem elaborados pode- 

se alcançar um melhor desenvolvimento ambiental, social e económico.

- não são permitidas novas instalações, obras ou empreendimentos 

relacionados à atividade industrial, minerária, necrópoles, disposição de 
resíduos sólidos, loteamentos habitacionais.

atividades agrícolas controladas, e como Unidades de Conservação ou 

parques de caráter turístico e ecológico, nas áreas de aluviões;

em áreas já ocupadas, exigir estudos específicos para correção dos 

problemas decorrentes, nas áreas de aluviões;

atender às restrições legais de parcelamento do solo urbano (Lei N3 

6.766/79), nas áreas de declividade maior que 30%.

Quanto ao aspecto da aplicação das leis, ressalta-se que a lei será mais 
bem aplicada e cumprida, conforme o nível de organização da instituição 
responsável. MACIEL JR. (2000) comenta que as dificuldades de modernização 
da estrutura administrativa pública e a resistência a mudanças são algumas das 
principais causas da ineficácia das leis e normas brasileiras. Diz ainda que a 
aplicação das normas ambientais sempre deu prioridade ao controle em 
detrimento do desenvolvimento ou planejamento ambiental. Complementa que 
com a evolução da política de recursos hídricos fica mais claro que os 

instrumentos de gestão não podem ser apenas os punitivos ou regulatórios, mas, 
sim, de planejamento. Cita como exemplo os planos de bacia, o zoneamento 

ambiental e a cobrança pelo uso da água.
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8 DIRETRIZES GERAIS

As ações de planejamento e gestão devem estar inseridas em políticas 

integradas, tanto quanto à temática (planejamento, meio ambiente, habitação, 
desenvolvimento económico); como em área de abrangência, isto é, não devem 

apenas se restringir ao território municipal, mas devem estar inseridas e 
articuladas com as regiões de influência. No caso da área de estudo, as ações 

devem englobar os municípios que compõem a RMSP e/ou a Bacia Hidrográfica 

do Alto Tietê.

A criação dos Comités de Bacia Hidrográfica (CBHs) constitui ação 
bastante positiva e vai ao encontro dessa questão. Esses comités são os 

colegiados gestores que devem compatibilizar e adequar os usos da água com as 

características de cada região, visto que a água é reconhecida como um bem 

público e de valor económico. São compostos por representantes de três 
segmentos: Estado, municípios e entidades da sociedade civil.

Cabe a eles elaborar o Plano Regional de Recursos Hídricos, definindo 
quais as obras e ações necessárias para aproveitamento e controle da água na 
bacia hidrográfica, e deliberar sobre a aplicação dos recursos financeiros 

destinados à Bacia, do Fundo Estadual de Recursos Hídricos.

Outra iniciativa importante foi a criação do Colegiado Gestor da APA 
Várzea do Rio Tietê, que também, como os Comités de Bacias, é constituído de 
representantes do Estado, municípios e entidades da sociedade civil. Foi criado 
com o objetivo de discutir, analisar e propor medidas de disciplinamento das 
atividades de uso e ocupação do solo na área dessa Unidade de Conservação.

O Diagnóstico Ambiental da APA Várzea do Rio Tietê, elaborado pelo 
IPT(1999b), para os dois setores (leste e oeste) dessa Unidade, teve por objetivo 
fornecer subsídios para o planejamento e gestão da APA, com a elaboração da 
carta geotécnica, carta de uso e ocupação do solo e uma proposta de plano de 
gestão ambiental. Esse plano de gestão propôs bases técnicas para posterior 
instituição de um sistema de gestão ambiental. Nele são indicados os programas 
que devem ser estabelecidos e implementados, visando à prevenção e ao 
controle dos impactos ambientais decorrentes das atividades modificadoras do
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8.1 Diretrizes Gerais para Uso e Ocupação do Solo

8.1.1 Uso agrícola

meio ambiente (ou formas de uso do solo) atuantes ou que atuaram nos terrenos 
compreendidos na APA.

Assim sendo, essa pesquisa não tem por finalidade definir diretrizes 

específicas para os principais usos e processos identificados na área de estudo. 
Mas, se propõe a apresentar recomendações gerais para o planejamento e 
gestão do uso e ocupação do solo, cujas ações detalhadas ficam a cargo do 

Poder Público ou da iniciativa privada.

a) adotar medidas para conter a erosão dos solos agrícolas, visto que 
esse processo gera problemas de poluição das águas advindos dos 
sedimentos, dos nutrientes químicos e dos defensivos agrícolas 
transportados;

Considerando a importância de Mogi das Cruzes como principal município 

do “cinturão verde” da Grande São Paulo, onde se destaca a horticultura, além da 

produção de caqui, nêspera e cogumelo, deve-se levar em conta, para a 
continuidade e um melhor aproveitamento da atividade, e evitar os efeitos 

ambientais negativos (degradação), as seguintes recomendações:

c) planejar adequadamente a ocupaçao do solo e utilizar instrumentos 
técnicos, tais como os sistemas de capacidade de uso (IPT, 2000), que

b) disciplinar o manejo de pulverizadores, realizado de forma inadequada, 

e o descarte de embalagens vazias de agroquímicos, que colaboram, 
principalmente, para a poluição dos recursos hídricos;

Em relação às recomendações voltadas ao uso e ocupação do solo, foram 
considerados, dentre outros estudos, os da APA Várzea do Rio Tietê e aqueles 

relacionados à Bacia do Alto Tietê. Complementados com trabalho de campo. 

Estão apresentadas, a seguir, os principais usos identificados na área de 
interesse (agrícola, minerário, urbano e industrial e áreas protegidas), e 

estabelecidas diretrizes gerais para o uso e ocupação do solo.
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8.1.2 Uso minerário

as suas

Além de ser fundamental a obtenção do licenciamento de instalação e 

funcionamento, algumas medidas gerais podem ser adotadas, conforme indica 
BITAR (1997), entre as quais citam-se:

d) evitar os conflitos com outras formas de uso do solo, em especial com 

as atividades de mineração, com as quais disputam os setores de 

várzea, devendo-se realizar diagnósticos técnicos para identificar o uso 
mais indicado para a área, e que subsidiem soluções mais viáveis.

têm por finalidade associar o uso agrícola com medidas de controle de 
erosão;

Para os empreendimentos localizados na APA Várzea do Rio Tietê, devem 
ser observadas as restrições apontadas: na Zona do Cinturão Meândrico, não são 
permitidas novas instalações minerárias, aquelas já existentes devem se adequar 
aos critérios de conformidade; na Zona de Uso Controlado, são permitidos novos 
empreendimentos ou ampliações, desde que seja considerada a Resolução SMA 

n9 66/95.

Na área de estudo, estão inseridas atividades de explotação de areia na 

planície aluvionar do Rio Tietê e de brita nas porções de morros. Essa atividade é 
bastante praticada no Município, que, segundo informação de ASSIS (1996), 

existiam 39 portos de areia em Mogi.
Um grande problema relacionado a essa atividade é que muitos 

empreendimentos não dispõem de licença de instalação e funcionamento, sendo 
multados e determinado seu fechamento por parte dos órgãos competentes. Os 

principais tipos de danos ao ambiente, identificados nessas área, são desvio de 
curso d’água, destruição da mata ciliar e poluição química por óleo diesel, soda 

cáustica e sulfato de amónia, entre outros impactos.
Visando evitar ou minimizar os impactos decorrentes dessas atividades, 

devem-se adotar medidas de acordo as suas diversas etapas de 
desenvolvimento, bem como em relação ao tipo de bem mineral explotado.
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Quanto à recuperação de áreas degradadas, BITAR (1997) comenta que 

apesar de importantes iniciativas realizadas nos últimos anos, as medidas de 

recuperação na RMSP têm sido restritas, predominado a prática do abandono de 

áreas, o que, com o tempo, acelera a degradação, que chega a alcançar 

intensidades e magnitudes significativas. São raras as execuções de recuperação 

por ações das empresas de mineração, especialmente naquelas áreas 

degradadas de grandes dimensões.

Adotar medidas de recuperação é criar condições para que uma área 

degradada receba adequadamente um novo uso. Devendo-se, inicialmente, 

realizar uma avaliação do grau de degradação da área, para posteriormente 

planejar as atividades de recuperação.

c) instalação de sistemas de drenagem e retenção de sedimentos: para 

captar e desviar as águas pluviais na área da mineração, e para reter 

sedimentos mobilizados, visando evitar o transporte desses sedimentos 

para os cursos d’água localizados a jusante e conseqúentemente o seu 

assoreamento;

d) construção e estabilização de bota-foras: cobrir as pilhas de bota-foras 

de grande porte, com solo e vegetação (espécies arbóreas, tais como 

eucaliptos), para estabilizar os grandes volumes de estéril gerados, e os 

blocos rochosos não utilizados para produção;

e) retenção e coleta de óleos e graxas: reter e coletar resíduos das áreas 

de oficinas de manutenção e lavagem de máquinas, veículos e 

equipamentos, visando evitar a contaminação do solo e cursos d’água 

localizados a jusante.

a) instalação de barreiras vegetais: para atenuar o impacto visual, reduzir 

ruídos e material particulado em suspensão no ar (poeira);

b) remodelamento topográfico: terraplenagem, visando redesenhar a 

topografia para atenuar o impacto visual e a ocorrência de processos 

erosivos;
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8.1.3 Uso urbano e industrial

De acordo com o grau de degradação e da magnitude dos impactos 

ambientais decorrentes, podem ser adotadas medidas imediatas, tais como 

isolamento da área; remoção da população eventualmente ameaçada; instalação 

de sistema de sinalização, entre outros.

No caso de Mogi das Cruzes, foi apresentado recentemente um novo Plano 

Diretor, elaborado a partir do plano anterior (1965) e da legislação de uso e 

ocupação do solo. Esse instrumento será revisto em breve, e para isso estão

A ocupação desordenada, decorrente do processo de urbanização 

acelerada, sem o conhecimento prévio do meio físico, tem acarretado diversos 

problemas, que podem ser previstos, e consequentemente evitados, ou ter seus 

impactos atenuados.

Os instrumentos técnicos, tais como a Carta Geotécnica, são muito 

importantes para subsidiar ações de planejamento urbano-industrial e gestão 

municipal. Indicam medidas e ações a ser consideradas no planejamento e 

gestão, por meio de unidades de terreno, delimitadas de acordo com as 

características do meio físico e do uso e ocupação do solo. As medidas e ações 

propostas devem ser incorporadas a instrumentos legais, como os planos 

diretores e leis de zoneamento de uso e ocupação do solo.

Quanto aos usos após desativadas as minerações, citam-se como os mais 

comuns: área de lazer, recreação, esportes comunitários, preservação ou 

conservação ambiental e edificação de estabelecimento industrial e comercial 

(BITAR, 1997).

A destinação de um dos usos citados anteriormente, para as áreas de 

antigas cavas de mineração, evita que essas áreas sejam utilizadas 

inadequadamente, como por exemplo, para deposição de lixo, vindo a transformar 

o local em fonte de proliferação de organismos transmissores de doenças, bem 

como esse material pode ser carreado para os cursos d’água situados a jusante; 

e como área utilizada para pesca e lazer, pode trazer riscos de vida e saúde à 

população.
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8.1.4 Áreas Protegidas

sendo elaborados a carta geotécnica, pelo IPT, e a revisão do ordenamento do 

uso do solo, pela EMPLASA.

Devem-se observar, também, as restrições contidas no Decreto da APA 

Várzea do Rio Tietê e na Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei Estadual n9 

6766/79), quanto à instalação ou ampliação de obras ou empreendimentos 

associados à atividade industrial, aos loteamentos habitacionais, às necrópoles e 

à disposição de resíduos sólidos.

No que diz respeito às diretrizes mais específicas, e considerando-se as 

unidades geotécnicas delimitadas, são apresentadas no QUADRO 36 algumas 

recomendações, voltadas ao planejamento e gestão da área de estudo.

Quanto a diretrizes sobre o uso e ocupação do solo das Unidades de 

Conservação presentes na área de estudo, estas devem estar em conformidade 

com seus objetivos centrais: proteger, preservar, conservar e recuperar os seus 

ecossistemas.

Portanto, dentre as formas de ocupação, a mais indicada para essas áreas 

são as relacionadas ao ecoturismo e lazer. O ecoturismo, atualmente, é tido como 

forma de promover o desenvolvimento sustentável, e deve ser praticado de 

maneira a contribuir para a conservação do ambiente em geral, além de beneficiar 

diretamente a comunidade local.

Quanto às áreas de lazer, também devem estar contidas nos instrumentos 

de planejamento do uso e ocupação do solo, visto que é evidente, nos grandes 

centros urbanos, que espaços como parques e áreas verdes estão se tornando 

escassos. A disponibilidade de espaços dessa natureza traz benefícios à 

população no que se refere à melhor qualidade de vida: aumenta a expectativa de 

vida para os mais idosos, com as relações sociais; proporciona prática de 

atividades esportivas; possibilita maior contato com a natureza, estimulando a 

contemplação e observação, entre outros.
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8.2 Diretrizes Gerais sobre os Processos do Meio Físico

8.2.1 Inundações

O Município de Mogi das Cruzes possui potencial que pode se inserir, por 

exemplo, num programa de ecoturismo para o “cinturão verde” da RMSP. Planejar 

e implementar a ocupação de áreas importantes como essas Unidades de 

Conservação evita que estas sejam ocupadas da maneira menos adequada.

Na Estação Ecológica Itapeti devem-se fomentar as atividades de 

educação ambiental, forma de visitação permitida, visando contribuir para sua 

manuntenção, e também como forma de divulgação, para mostrar a sua 

importância, visto que essa Unidade não é de amplo conhecimento no meio 

conservacionista, e consequentemente nos demais segmentos.

Quanto à APA, é permitida, na Zona do Cinturão Meândrico, a atividade de 

lazer, desde que aprovada pelo órgão ambiental, e que não comprometa suas 

funções.

Além disso, estão estreitamente relacionadas com o disciplinamento e 

ordenamento do uso e ocupação do solo.

Inicialmente, é necessário conhecer as causas que atuam na preparação e 

no seu desencadeamento desses processos, para posteriormente definir medidas 

e ações. Os fatores do meio físico constituem os principais fatores que 

condicionam os mesmos, e que as diferentes intervenções humanas agravam ou 

desencadeiam essas ocorrências.

Para o controle de inundações, devem ser adotadas medidas estruturais e 

não-estruturais.

As estruturais são de natureza corretiva, entre as quais se cita o projeto 

dos “piscinões”, que têm por finalidade o armazenamento das águas de chuva,

As proposições para solução dos problemas relativos à ocorrência de 

processos do meio físico, que ocorrem em Mogi das Cruzes (erosão, 

assoreamento, escorregamento e inundação), passam por medidas preventivas e 

corretivas, que decorrem de ações articuladas nas diferentes escalas do Poder 

Público.



146

menos

8.2.2 Erosão e Assoreamento

a)

b)

c)

adequar os projetos de parcelamento e de ocupação do solo às 

características dos terrenos;

instalar infra-estrutura básica, entre as quais, sistema de drenagem das 

águas pluviais, bem dimensionado e pavimentação das vias;

reduzir a exposição dos solos à erosão, especialmente por grandes 

movimentos de terra;

para regularização das vazões; e as obras que aumentam a capacidade de 

escoamento de um curso d’água, retificação, canalização, ampliação da calha.

As medidas não-estruturais têm caráter preventivo, são 

intervencionistas, de menor custo, e mais abrangentes em área. Fazem parte 

dessas medidas: o disciplinamento do uso e ocupação do solo, definindo formas 

de uso compatíveis com as características da área, e controlando a ocupação nos 

demais setores, para evitar a degradação dos terrenos; e práticas de coleta de 

lixo e limpeza pública (bueiros), para favorecer o funcionamento adequado do 

sistema de drenagem.

Devem-se considerar também as diretrizes propostas no Plano Diretor de 

Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê, que associa ao seu conteúdo técnico, os 

aspectos institucionais relacionados à urbanização da área. Alguns resultados 

iniciais foram apresentados por CANHOLI (2000), e dizem respeito à necessidade 

de ampliação da capacidade da calha do Tietê, e maior restrição aos seus 

afluentes e subafluentes, visando à conservação a montante da barragem da 

Penha, tanto na várzea quanto na Bacia como um todo.

Entre as principais ações para controlar a 

assoreamento, deve-se disciplinar a ocupação do solo, especialmente naquelas 

áreas periféricas, cujas características do meio físico apresentam maior 

suscetibilidade a processos erosivos. Para tanto, faz-se necessário utilizar 

medidas propostas por IPT (1993), como:

e oerosão urbana
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materiais de

8.2.3 Escorregamento

eum

c) obras de proteção: barreiras vegetais e muros de espera.

e

a) obras sem estrutura de contenção: retaludamentos (corte e aterro), 

drenagem (superficial, subterrânea, de obras), e proteção superficial 

(naturais e artificiais);

b) obras com estrutura de contenção: muros de gravidade, atirantamentos, 

aterros reforçados, estabilização de blocos;

d) efetuar o desassoreamento dos canais dos cursos d’água principais e 

seus afluentes, para manter a capacidade de vazão e evitar as 

inundações;

Existem também medidas preventivas de controle da expansão 

adensamento da ocupação e de remoção temporária da população assentada em 

áreas de risco iminente de escorregamento. Nesse último caso, enquadram-se os 

planos preventivos que possibilitam a adoção de medidas antes que o processo 

seja deflagrado, o que colabora principalmente com a redução de perdas de vida.

No caso dos escorregamentos, as medidas dizem respeito às obras de 

estabilização, desde técnicas mais simples (retaludamento, drenagem e proteção 

superficial), até as técnicas mais novas de contenção (muros de concreto armado, 

aterros reforçados, entre outros). Segundo AUGUSTO FILHO e VIRGILI (1998), o 

principal aspecto de um projeto de estabilização moderno refere-se à escolha da 

solução mais adequada, considerando a relação custo/benefício.

A escolha por um determinado tipo de obra de estabilização deve ser 

antecedida por um estudo de caracterização geológico-geotécnica 

fenomenológica do talude e da vertente. Tal condição permitirá atuar nos agentes 

e causas da instabilização, e as alternativas de projeto deverão partir das 

soluções mais simples e baratas.

De acordo com CARVALHO (1991) apud AUGUSTO FILHO e VIRGILI 

(1998), os principais tipos de obras de estabilização de taludes e encostas são:

e) identificar locais apropriados para disposição dos 

desassoreamento.
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9 CONCLUSÕES

sedimentares;

d) a expansão urbana alcançou os terrenos do embasamento cristalino, 
desde as colinas até os setores de morros altos e serras, como é o caso 

dos loteamentos na Serra do Itapeti;

c) a ocupação, tanto a formal como a irregular adensou-se sobre os 
aluviões. O adensamento também ocorreu sobre os terrenos das colinas

f) as ocupações subnormais no Município, apesar de crescente, o que 
deve ser visto com atenção, ainda é menos problemática que em muitos 
outros municípios da RMSP, de igual porte ou menor;

Os objetivos propostos para desenvolvimento desta pesquisa focaram a 
identificação das alterações dos processos do meio físico decorrentes das 
intervenções antrópicas. Para alcançá-los, cumpriram-se algumas etapas que 

permitiram observar para área de Mogi das Cruzes, foco da pesquisa, o seguinte:

e) a ampliação das áreas industriais e de mineração, cresceu a partir da 

década de 70 para os dias atuais;

b) as ocorrências de processos de erosão e escorregamentos registradas 

desde a década de 70 tornaram-se mais significativas nos anos 2000 e 

2001;

g) a qualidade das águas superficiais ainda se mantém parcialmente entre 

ótima e boa, notando-se que, a partir da área urbana de Mogi das 
Cruzes em direção ao Município de São Paulo, esse padrão se altera 

significativamente;

a) o processo predominante na área de estudo é o de inundação, cujas 
ocorrências aumentaram ao longo das décadas, conforme observou-se 
a partir do levantamento na imprensa escrita, bem como nas 

informações apresentadas em estudos elaborados para o Município de 

Mogi de Cruzes;
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Os problemas relacionados ao meio físico serão incrementados, à medida 

que a ocupação urbana continue irregular, sem que sejam adotadas as medidas 

corretivas necessárias.

i) instrumentos que considerem os processos do meio físico, como a carta 
geotécnica, fornecerão subsídios para que a expansão da ocupação se 

realize de maneira adequada, além de permitir correções mais 

adequadas dos problemas já instalados.

h) a área compreende porções protegidas legalmente, como a APA Várzea 

do Rio Tietê e a Estação Ecológica Itapeti. Além disso, está subordinada 
à Lei de Zoneamento do Uso do Solo e do Plano Diretor, que foi 

instituído para o período 1999-2005. Estes instrumentos devem ser 

considerados no disciplinamento do uso e ocupação do solo no 

Município;

Deve-se considerar que as cidades tendem a adensar e expandir, passando 
a ocupar locais menos apropriados. Portanto, deve-se avaliar as condições do 

meio físico, quais as formas de uso mais indicadas e sob quais critérios técnicos 
as intervenções deverão ser realizadas.

Dessa forma, o controle do uso do solo deve contemplar espaços 
adequados e regulares (sob o aspecto da legalidade da propriedade do terreno), 

para a grande maioria da população, que certamente é composta pela classe 
menos favorecida. Com a finalidade de reduzir os problemas de degradação 
sócioambiental, dos quais essa mesma população sofre as consequências.

O Município de Mogi das Cruzes possui posição privilegiada, pois apresenta 
atividade industrial, agrícola e de ensino superior de destaque, que representam 
fatores favoráveis ao seu desenvolvimento económico. Entretanto, esse 
desenvolvimento deve estar associados à preocupação com os aspectos 
ambientais e com a qualidade de vida dos seus habitantes.
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d) caracterizar as alterações e os processos decorrentes se foram 

significativos também em termos quantitativos, visto que é importante 

para estudos de impacto ambiental e para indicação de medidas 

mitigadoras.

Como recomendações, para continuidade dos estudos, que não foram 

abordados ou aprofundados nessa etapa da pesquisa, sugere-se:

c) identificar a participação da atividade industrial, em seus diferentes 

ramos na poluição do ar, solo e água;

b) tratar com mais profundidade as questões relativas às alterações do 
clima decorrentes das intervenções humanas;

a) a elaboração de estudos de correlação entre chuvas e inundações e 
escorregamentos, que, associados a outras iniciativas, possam, 

subsidiar ações preventivas da Defesa Civil Municipal. Desse modo, ela 

possa atuar de forma mais eficaz e não apenas emergencial;
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Unidade geotécnica

Planícies
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Terraços

Colinas
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Morrotes

Morros Altos
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Embasamento 
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Embasamento 
Cristalino

Aluviões 
Degradados

Morros
Baixos

) dos terrenos e as 
impermeabilizações do solo que podem reduzir o tempo de concentração das águas pluviais;

________________________________________ Orientações________________________________________
A expansão da ocupação urbana nessa subunidade não deve ser aprovada. No caso daquelas já 
instaladas, devem ser realizados estudos específicos para correção dos problemas decorrentes 
(exemplo: disposição de resíduos e efluentes.
Podem suportar outros usos, desde que sejam realizados conforme critérios técnicos e legais, tais como:
a) agrícola: atividades controladas, com monitoramento do uso de agrotóxicos, para evitar a 

contaminação do solo e da água;
b) mineração: elaborar carta de potencialidade e zoneamento minerário; subordinar a atividade a estudo 

prévio para identificar e caracterizar os impactos ambientais, visando propor medidas mitigatórias e 
realização de planos de recuperação, conforme legislação vigente e fiscalização rigorosa;

c) Unidades de Conservação: desde que as construções necessárias atendam aos requisitos legais das 
áreas de preservação permanente.

Considerar as diretrizes do zoneamento da APA Várzea do Rio Tietê.________________________________
Também nessa subunidade não deve ser aprovada a ocupação urbana, devendo-se adotar as mesmas 
recomendações da unidade anterior.
Para o caso de instalação de ocupações associadas a transposição viária (pontes, aterros, estradas, 
entre outros), devem ser realizados estudos especificos, como:
a) avaliar as possibilidades de inundações, analisando as alterações decorrentes do uso, retificações de 

canais e seu assoreamento;
b) construir aterros em cotas fora do alcance de inundações;
c) instatar sistema de drenagem levando em conta a declividade (baixa)

d) controlar erosão dos solos em áreas a montante, evitando o aporte de sedimentos e consequente 
assoreamento das áreas a jusante;

e) controlar o aporte de efluentes urbano-industriais da própria área e dos arredores, instalando rede 
coletora e de tratamento de esgotos. Para evitar a infiltração e contaminação das águas 
subsuperficiais.

Considerar as diretrizes do zoneamento da APA Várzea do Rio Tietê.________________________________
Como a ocupação já está efetivada nessa subunidade, deve ser instalado sistema de saneamento básico 
para áreas que não dispõem; exigir estudos específicos para correção dos problemas decorrentes.
Considerar as diretrizes do zoneamento da APA Várzea do Rio Tietê.________________________________
São as áreas mais recomendadas para a ocupação urbana e industrial, devendo-se observar
a) necessidade de projetos de parcelamento com critérios rigorosos para setores como cabeceiras de 

drenagem e vertentes de declividade mais elevada, que devem ser utilizadas como áreas verdes;
b) a execução de projetos de parcelamento padronizado (tamanho de lotes, largura de ruas) deve ser 

evitada. Devem ser avaliadas as características particulares do terreno;
c) nas áreas ocupadas junto às drenagens deve haver sistema de coleta de lixo e de esgoto, evitando a 

disposição desses resíduos e efluentes nas drenagens, e a poluição dos terrenos a montante;
d) para instalação de aterro sanitário deve ser elaborado estudo detalhado, levando em conta a 

declividade do terreno, espessura e permeabilidade do solo, lençol freático e proximidade de cursos 
d’água;

e) na presença de processos erosivos, deve-se elaborar estudos específicos quanto a correção dos
taludes instáveis, evitando rupturas remontantes; proteger a área com vegetação; reduzir a energia 
de cursos d’água, para evitar o transporte de sedimentos; permitir a construção de edificações nos 
entornos após a elaboração de estudos detalhados que aprovem essa medida e executem obras de 
contenção nas áreas instáveis.______________________________________________________________

Esses terrenos, devido à sua topografia e substrato geológico, são menos propícios à ocupação urbana. 
Nos setores de declividades superiores a 30%, deve-se observar as restrições legais para parcelamento 
do solo urbano (Lei ne 6.766/79).
Nas áreas passíveis de ocupação, devem-se considerar
a) projetos diferenciados, que se adeqúem à topografia do terreno (tamanho dos lotes, largura das ruas, 

entre outros), e bastante rigorosos, tanto na fase de elaboração do projeto, quanto na realização do 
parcelamento;

b) caso seja necessário retirar a camada de solo superficial, adotar medidas de proteção, e sistema de 
drenagem adequado, para evitar o desenvolvimento de processos erosivos;

c) quando os processos já estiverem instalados, devem-se elaborar estudos específicos quanto a 
correção dos taludes instáveis, evitando rupturas remontantes; proteger a área com vegetação; 
reduzir a energia de cursos d’água, para evitar o transporte de sedimentos; permitir a construção de 
edificações nos entornos após a elaboração de estudos detalhados que aprovem essa medida e 
executem obras de contenção nas áreas instáveis;

d) nas áreas junto a drenagens, a coleta de lixo e sistema de esgotos devem ser estabelecidos,
evitando a disposição de resíduos e efluentes nestas, e a consequente poluição das águas locais e a 
jusante.________________________________________________________ __________________________

QUADRO 36 - Recomendações gerais para o planejamento e gestão da área.




