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Resumo: O presente trabalho apresenta resultados de pesquisa em andamento no
mestrado em Tecnologia, Ambiente e Sociedade, da Universidade Federal dos Vales
do Jequitinhonha e Mucuri, com objetivo principal de avaliar a eficácia jurídica e
social das normas que regem a ocupação de espaços territoriais da cidade de
Teófilo Otoni, no que tange à prevenção e redução de desastres ambientais e riscos
geológicos. A área urbana compreende duas formações geológicas, que são o
Tonalito São Vitor e a Formação Tumiritinga, ambas pertencentes ao Complexo Juiz
de Fora. O Código de Obras do município é antigo e sofreu poucas alterações desde
a década de 1970. O Plano Diretor, apesar de datar de 2008, até hoje não foi
devidamente compreendido, ademais, seu texto original, não aprofundou os
problemas dos espaços urbanos, inviabilizando uma fiscalização eficiente, cujas
ações estão desassociadas dos avanços técnicos e científicos atuais, dificultando a
ação de estratégias do planejamento urbano e bem estar social.
Palavras-chave: Riscos ambientais, Riscos Geológicos,
Planejamento Ambiental, Planejamento Urbano.

Políticas Públicas,
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Introdução

O presente trabalho visa avaliar a eficácia jurídica e social das normas
regulamentadoras da ocupação dos espaços territoriais urbanos, no que se refere à
prevenção de desastres ambientais e redução de riscos geológicos na cidade de
Teófilo Otoni. Busca-se propor estratégias de uso sustentável do uso do solo, com
base em normas jurídicas e regramentos técnicos, com o fito de promover uma
adequada ocupação do território urbano.
Teófilo Otoni é a cidade pólo do Vale do Mucuri, localizada no nordeste do
Estado de Minas Gerais, e vem tendo um crescimento urbano desordenado nos
últimos anos contribuindo para o aumento de áreas de risco ambiental e geológico,
tornando a questão da prevenção de desastres e acidentes, como um dos grandes
problemas a ser enfrentado pelo poder público e pela sociedade (GOMES et al,
2014).
De acordo com o disposto na Constituição Federal (artigo 30, inciso VIII), o
município é o considerado um ente da Federação, a quem foi atribuído a
competência para instituir política de desenvolvimento urbano que contemple o
gerenciamento dos riscos ambientais (MACHADO, 2009).
Esta política é apoiada pela União, com base no Estatuto da Cidade (Lei n.
10.257/2001), através de programas que articulam a produção habitacional, a
provisão de infraestrutura, a implantação de obras de segurança em encostas, a
execução de obras de macrodrenagem, além do reassentamento das famílias
instaladas em áreas de risco (NOGUEIRA, 2002).
O Plano Diretor de Teófilo Otoni (TEÓFILO OTONI, 2008), instituído pela Lei
Municipal n. 5.892/08, também contempla políticas de ordenamento territorial que
visam à segurança e o bem-estar da população. Contudo, tais políticas públicas
ainda não foram efetivamente executadas, carecendo de um estudo mais
aprofundado no tocante à sua eficácia jurídica, ambiental, geológica e social.
Um levantamento de cunho técnico-científico das principais áreas de risco
presentes na cidade se faz necessário para um melhor planejamento urbano, que
devem estar consonante com as normas vigentes, que regulamentam o uso de
espaços territoriais, que irão promover uma maior integração da prevenção de riscos
ambientais e geológicos, bem como, na proteção do meio ambiente da cidade.
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Justificativa

Em Teófilo Otoni, a Lei Municipal 5892 de 2008, que institui o Plano Diretor
(TEÓFILO OTONI, 2008) em seu artigo 17, dispõe que: “O Município deverá
estabelecer áreas especiais de interesse ambiental, tendo em vista o seu potencial
para o uso de lazer, turismo e para proteção da flora e da fauna e dos recursos
naturais e culturais”.
Processos acelerados expansão das áreas urbanas, acompanhados de
adensamento populacional têm ocorrido em cidades como Teófilo Otoni, com os
problemas sendo ampliados e agravados, seja pela incapacidade dos gestores em
atender a demanda de serviços e recursos, seja pela necessidade de reformulação
das políticas públicas tradicionais e ineficazes de gestão do meio ambiente urbano.
A urbanização é um fenômeno social, econômico e ambiental que tem afetado
todos os aspectos do planejamento, desenvolvimento e gestão de sociedades
contemporâneas (NOGUEIRA, 2002).
Os desastres ambientais em espaços territoriais urbanos, principalmente os
localizados em regiões classificadas como periféricas, têm afetado grande parte da
população brasileira que nas cidades, gerando inúmeras vítimas e prejuízos
econômicos.
Nesse contexto, a conjunção entre especificidades do substrato geológico,
eventos climáticos e aumento expressivo da urbanização tem conduzido a situações
críticas por todo o país (SOUZA e SOBREIRA, 2013).
Em Teófilo Otoni não é diferente, uma vez que o crescimento urbano
desordenado dos últimos anos tem contribuído para o crescimento de áreas de risco
ambiental e geológico, tornando a questão da prevenção de desastres e acidentes
de um dos grandes problemas enfrentados pelo poder público e pela sociedade
(GOMES et al, 2014).
Desse modo, o presente trabalho se apresenta como relevante, aos estudos
atuais do Direito Ambiental e Urbanístico, e da Gestão Pública Ambiental, sobretudo,
ao

apontar

para

uma

harmoniosa

utilização

da

propriedade,

visando

fundamentalmente o respeito ao meio ambiente, como garantia constitucional
permanente (MEDEIROS, 2004).
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Ademais, além da identificação das áreas de risco, busca-se o equilíbrio entre
tecnologia e ambiente, considerando-se que o planejamento urbano atende aos
diversos grupos sociais. Assim, o presente trabalho contribuirá para a equidade e a
justiça social na carente cidade de Teófilo Otoni, no que se refere a áreas de risco e
utilização dos seus espaços urbanos.

Metodologia

No presente trabalho foi utilizado o método hipotético-dedutivo de abordagem,
com o fim de proporcionar a adequação da problematização à sua hipótese de
incidência (OLIVEIRA, 2001), que neste caso, trata-se de demonstrar que a perfeita
harmonia entre desenvolvimento e sustentabilidade resulta de um arcabouço de
normas construídas com a participação direta das comunidades interessadas e de
toda a sociedade.
Também, ressalta-se a utilização de métodos de procedimento (MARCONI e
LAKATOS, 2007), dentre os quais:
a) Método histórico: utilizado na busca do retrospecto doutrinário e legislativo
sobre as normas que disciplinam a ocupação e o uso racional dos espaços
territoriais urbanos;
b) Método funcionalista: usado na perspectiva de se tentar descrever o
funcionamento dos principais órgãos estatais e entidades sociais que atuam no
controle dos riscos geológicos e prevenção de desastres ambientais;
c) Método comparativo: estabelecendo-se parâmetros a partir da comparação
entre dispositivos normativos de tutela ambiental e a práxis administrativa.
Dessa forma, o esboço metodológico aqui traçado visa servir de substrato para
a pesquisa, que envolve desde o delineamento histórico da proteção ambiental de
espaços territoriais urbanos até o ordenamento jurídico. No que tange à explicitação
do arcabouço normativo vigente e sua problemática no sentido de fazer cumprir a
eficácia social das normas, até a análise epistemológica dos resultados obtidos pela
comparação de dispositivos normativos e das técnicas aplicadas no planejamento
ambiental

urbano,

neste

caso,

o

método

hipotético-dedutivo

guiará

o

desenvolvimento do presente trabalho no sentido de buscarem-se estratégias para o
desenvolvimento e sustentabilidade ambiental da cidade de Teófilo Otoni
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Fundamentação Teórica

No tocante à ocupação de espaços territoriais urbanos em desenvolvimento,
como é o caso de Teófilo Otoni, há uma enorme carência ou ineficiência de
aplicação de normas que visem à fiscalização do uso e ocupação das áreas
denominadas de risco, estando sujeitas a desastres naturais ou àqueles decorrentes
das ações antrópicas (ZAMPARONI, 2012).
A falta de um Plano Diretor efetivo e de um Código de Obras condizente com a
realidade do Município de Teófilo Otoni acelera os problemas urbanos e contribui
para o aumento considerável das áreas de risco, agravado principalmente pela
ausência de políticas públicas apropriadas.
Segundo Martins et al (2011):
As medidas de prevenção compreendem dois grandes grupos: o das
medidas estruturais e o das medidas não estruturais. As de maior
eficiência, sem dúvida, estão no primeiro grupo, entretanto, a maioria é
inviabilizada pelo seu alto custo, já que se traduzem na execução de obras
complexas e que exigem alta tecnologia.

Tendo em vista a perspectiva interdisciplinar do Direito Ambiental, que
contempla diversas áreas do conhecimento como Engenharia, Geologia, Arquitetura
e Urbanismo, a análise do uso sustentável dos recursos naturais e espaços
territoriais constituem um problema crucial para as sociedades contemporâneas,
com suas conquistas científicas e técnicas (VIOLA, 2002).
Então, há uma emergente necessidade de se tomar medidas preventivas para
proteger a vida e sua qualidade contra as diversas ameaças, resolvendo o eventual
conflito entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental (DERANI, 2008).
Assim, o desenvolvimento urbano, desde que planejado, pode e deve ser
sustentável, ou seja, ser executado mediante uma visão holística, inserida em um
sistema indissociável que une o ser humano ao meio ambiente, realizando entre
ambos um convívio sóbrio e saudável, ecologicamente equilibrado, propiciando a
todos uma qualidade de vida (WOLKMER, 2011).
Em um trabalho apresentado no XI Congresso Nacional do Meio Ambiente de
Poços Caldas, pelos professores do ICET da UFVJM (GOMES et al, 2014), foi
destacado que:
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A cidade de Teófilo Otoni apresenta algumas características naturais que
são complicadores para as áreas de construção civil, arquitetura e
urbanismo, pois se estas não forem consideradas na execução do projeto e
da obra, poderão gerar grandes catástrofes como deslizamentos de terra e
inundações.
As principais áreas de risco são aquelas sob encostas de morros inclinados
ou à beira de rios.

E ainda, segundo os mesmos autores, o Plano Diretor do Município de Teófilo
Otoni está de acordo com o mandamento contido na Constituição da República e no
Estatuto da Cidade, todavia, não existem projetos para o planejamento de ações e
fiscalizações de obras, e sim informações e leis sobre o Município.
O Plano Diretor (2008) e o Código de Obras e Posturas (1974) deveriam
contribuir na elaboração e planejamento de políticas públicas locais, sobretudo no
que se refere ao controle preventivo de desastres naturais e redução de riscos
geológicos. No entanto, estes são incipientes e não elucidativos.
Nesse contexto, a pesquisa, em função dos autores e obras já visitadas,
vislumbra a necessidade de um acréscimo de conhecimento no âmbito do Direito
Ambiental e Urbanístico, assim como das técnicas de monitoramento de áreas de
risco, que se relacionam de forma multidisciplinar com o Planejamento Ambiental,
bem como de suas correlações com as ciências da Engenharia e da Geologia, em
suas vertentes jurídicas (Estatuto da Cidade – Lei 10.257/2001), relações científicas
(conhecimentos externos ao Direito, Arquitetura e Urbanismo), e busca de um
desenho urbano da cidade de Teófilo Otoni, eficiente, prático e útil para a população
(MILARÉ, 2014).

Características ambientais e geológicas da Cidade de Teófilo Otoni

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2016), Teófilo Otoni
ocupa uma área de 3.242,818 km², sendo que 19,62 km² estão no perímetro urbano.
A estrutura urbana conta com 56 bairros e 16 outras localidades conhecidas
popularmente como Morros (como por exemplo, o Morro do Eucalipto). A população
do município foi estimada para o ano de 2015 em 141.046 habitantes, sendo que
cerca de 80% destes residem na zona urbana (IBGE, 2016).
Dados do Instituto Nacional de Meteorologia informam que o clima da cidade
é caracterizado como tropical quente semiúmido, ou tropical com estação seca,
Revista Científica Vozes dos Vales – UFVJM – MG – Brasil – Nº 09 – Ano V – 05/2016
Reg.: 120.2.095–2011 – UFVJM – QUALIS/CAPES – LATINDEX – ISSN: 2238-6424 – www.ufvjm.edu.br/vozes

-7-

tendo temperatura média anual de 23 °C (INMET, 2015), com invernos secos e
amenos e verões chuvosos com temperaturas elevadas. Durante a época das secas
e em longos veranicos em pleno período chuvoso também são comuns registros de
queimadas em morros e matagais, principalmente na zona rural, o que contribui com
o desmatamento e com o lançamento de poluentes na atmosfera, prejudicando
ainda a qualidade do ar.
O território no qual se situa a cidade é banhado por pequenos rios e córregos,
sendo o principal o Rio Todos os Santos. A cidade faz parte da bacia do Rio Mucuri,
que se estende por outros 16 municípios, estando incluída na bacia agrupada do
Atlântico Leste (IGAM, 2015). No período chuvoso ainda são registradas na cidade
grandes enchentes causadas, em parte, pelo excesso de lixo nos cursos dos
córregos e ribeirões do perímetro urbano.
Observa-se que o relevo da cidade é predominantemente montanhoso.
Aproximadamente 60% do território teófilo-otonense é coberto por mares de morros
e montanhas, enquanto em cerca de 30 % há o predomínio de terrenos ondulados, e
os 10 % restantes são lugares planos (IBGE, 2016). O solo é rico em gemas, sendo
possível encontrar diversas variedades como águas marinhas, topázios, ametistas,
crisoberilos e turmalinas.
Do ponto de vista geológico, o Município de Teófilo Otoni está situado no
Complexo Juiz de Fora, em sua maioria de idade Arqueana. Esta região está
compreendida na porção nordeste do Estado de Minas Gerais e envolve parte do
Cinturão Araçuaí e da Província Mantiqueira (GOMES et al, 2012).
De acordo com mapa geológico da COMIG (2003), o Grupo Rio Doce
compreende as formações João Pinto, Palmital do Sul, São Tomé, Dom Silvério e
Tumiritinga (paragnaisse, mármore, calcissilicática). Ocupa a porção setentrional da
zona interna de alto grau metamórfico do Orógeno Araçuaí, entre o norte do Espírito
Santo, sul da Bahia e leste de Minas Gerais. Nesta região, predominam empurrões
de médio e baixo ângulo de mergulho e transporte tectônico de capa para leste.
Dentre os principais riscos geológicos e propensões aos desastres ambientais
enfrentados pela cidade podem ser citados os deslizamentos, inundações e as
enchentes, que são aceleradas por ações antrópicas e urbanização desordenada
(MARTINS et al, 2011; BAUR 2014).
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Constata-se que a cidade pólo do Vale do Mucuri está situada em uma região
de relevo acidentado, o que contribui de sobremaneira para a ampliação de riscos
geológicos (GOMES et al, 2013).
Na Figura (1) apresenta-se o mapa com as formações geológicas da cidade
de Teófilo Otoni, que corresponde à área hachurada da figura.

Figura 1 - Mapa geológico regional. Destaque para o Tonalito São Vitor (Nsv) e
Formação Tumiritinga (Nt) (com adaptações de GOMES et al, 2103).

Dados obtidos em Campo

O presente trabalho, consubstanciado em uma pesquisa bibliográfica e
fotográfica documental, foi constituído em busca de fatos qualitativos e quantitativos,
com o intuito de se identificar a ineficiência dos atuais mecanismos normativos
técnicos e jurídicos, que deveriam ser capazes de viabilizar a conciliação entre o
“direito-dever” fundamental na conservação do equilíbrio ambiental ante a
necessidade de desenvolvimento de regiões, principalmente as periféricas.
Considerando os aspectos físicos, jurídicos e sociais envolvidos na falta de
planejamento urbano constata-se que aumentaram as áreas de deflagração de risco
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no espaço urbano em várias regiões da cidade, principalmente de deslizamentos e
de enchentes. Apresentam-se a seguir fotografias com algumas dessas áreas de
risco identificadas no perímetro urbano de Teófilo Otoni.

Figura 2 – Nascentes e cursos de água sendo aterrados em função de loteamento
no Bairro Esmeraldas (Foto: Jomar de Oliveira Ramos).

Figura 3 – Área de instabilidade do solo, ocasionada pela supressão da vegetação
em função de loteamento no Bairro Esmeraldas / Castro Pires (Foto: Jomar de
Oliveira Ramos).
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Figura 4 – Invação de loteamento irregular em área de preservação ambiental no
Bairro Laranjeiras (Foto: Jomar de Oliveira Ramos).

Figura 5 – Destruição de matas e nascentes no Bairro Alegria. (Foto: Antonio Jorge
de Lima Gomes).
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Figura 6 – Voçoroca na Rua Ana Amália. (Foto: Antonio Jorge de Lima Gomes).

Figura 7 – Construção em área de risco na rua Marcelo Guedes, próximo ao centro
da cidade. (Foto: Antonio Jorge de Lima Gomes).

Com efeito, as fotos aqui juntadas comprovam a falta de fiscalização e a
ineficiência das normas atuais, e, coloca em alerta questões técnicas, científicas e
ambientais.

Revista Científica Vozes dos Vales – UFVJM – MG – Brasil – Nº 09 – Ano V – 05/2016
Reg.: 120.2.095–2011 – UFVJM – QUALIS/CAPES – LATINDEX – ISSN: 2238-6424 – www.ufvjm.edu.br/vozes

- 12 -

Estratégias para Prevenção de Riscos

A prevenção de riscos ambientais e geológicos no planeamento e
ordenamento do território urbano são viáveis, desde que seja precedida pela análise
de normas técnicas e jurídicas, que regulamentam o uso de espaços territoriais.
A Constituição da República de 1988 consolidou um movimento de diversos
setores sociais ao incluir em seu texto um capítulo específico para a política urbana,
que prevê uma série de instrumentos para a garantia, no âmbito de cada município,
do direito de defesa de função social da propriedade e da democratização da gestão
urbana. Vejamos o que está disposto no artigo 182:
A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal,
conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus
habitantes.
§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades
com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana.
§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.

Então, não basta incluir no texto da Constituição os princípios e instrumentos
da função social, se faz necessária uma legislação específica para que os ideais
pudessem ser executados. Assim, foi concebido o Estatuto da Cidade, que foi
aprovado em 2001, tornando-se a lei 10.257/2001.
Corroborando com o mandamento constitucional o Estatuto da Cidade, que
reafirmou o objetivo do estabelecimento do Plano Diretor, como instrumento
normativo básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, devendo este,
englobar o território do município como um todo.
Nesse contexto, o Estatuto da Cidade ao definir os fundamentos da política
urbana, e apresentar propostas para articulação de ações e de recursos no âmbito
habitacional, tornou-se relevante instrumento de gestão ambiental, sobretudo, ao
incorporar o conceito de cidade sustentável (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2010).
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O Plano Diretor pode ser definido como um “instrumento básico de um
processo

de

planejamento municipal

para

a

implantação

da

política

de

desenvolvimento urbano, norteando a ação dos agentes públicos e privados” (ABNT,
1991).
Então, para se ter uma visão da cidade e poder administrar seu território de
modo eficaz, é necessário um Plano Diretor que reflita os indicadores sociais da sua
cidade. Nesse contexto, as universidades tornaram-se importantes aliados na busca
dessas informações que podem vir a contribuir para a criação da consciência da
cidade real, realizando pesquisas sobre a realidade ambiental e social.
O crescimento econômico periférico, que é o caso de cidades como Teófilo
Otoni, via de regra vem acompanhado de um crescimento de população de baixa
renda, que chega em busca de oportunidades de emprego ou estudo, mas não tem
condições de instalar-se nas regiões já dotadas de infraestruturas básicas. Por isso,
esta população acaba ocupando áreas de risco.
Assim sendo, a reversão do atual quadro apresentado pela cidade de Teófilo
Otoni, cujas áreas urbanas estão marcadas pelo subdesenvolvimento, com
loteamentos ilegais e ocupações em áreas de preservação ambiental, requer um
planejamento urbanístico e a formação de quadros de profissionais qualificados e de
agentes, para uma ação integrada de políticas públicas incorporando o meio
ambiente físico e o ambiente social.
A capacitação profissional e a educação continuada vão permitir que os
funcionários públicos e os profissionais destas áreas da iniciativa privada, apontem
melhores caminhos e soluções para minimização das áreas de risco. É uma solução
coletiva e técnica e não apenas política.
Por isso, é emergente a revisão do Plano Diretor do Município de Teófilo Otoni
em consonância com um novo Código de Obras e Posturas, que tragam em seu
bojo dispositivos normativos, claros e objetivos, capazes de prevenir a ocupação do
solo em áreas de risco geológico e assim reduzir a propensão de danos ambientais
que tanto afetam a população local.

Revista Científica Vozes dos Vales – UFVJM – MG – Brasil – Nº 09 – Ano V – 05/2016
Reg.: 120.2.095–2011 – UFVJM – QUALIS/CAPES – LATINDEX – ISSN: 2238-6424 – www.ufvjm.edu.br/vozes

- 14 -

Resultados e Discussões

A pesquisa mostra que a expansão urbana desorganizada está aumentando
as áreas de risco em Teófilo Otoni, sendo uma constante tanto em áreas centrais
quanto periféricas. Contudo, é na periferia que a questão se agrava, haja vista que
além da falta de planejamento urbanístico e ambiental, as construções não são
respaldadas por técnicas ou normas, que se fossem cumpridas serviriam para
minimizar os riscos geológicos e ambientais.
Os resultados vistos nas imagens apresentadas comprovam os danos
ambientais causados pela falta de fiscalização efetiva do poder público em diversos
locais, resultando em novos riscos ambientais e/ou geológicos, que poderiam ser
prevenidos ou pelo menos minimizados. Neste contexto, estas estratégias devem
estar aliadas a uma forte educação ambiental.
Com os resultados obtidos é possível compreender que a pesquisa teve como
perspectiva, questionar e almejar um maior nível de conhecimento da realidade
jurídica e técnica do território urbano da cidade de Teófilo Otoni.
Como medidas principais, necessita-se de um novo Código de Obras e
Código de Posturas, assim como revisão do atual Plano Diretor, em consonância
com a Constituição Federal, Estadual e o Estatuto da Cidade, para que os órgãos
públicos não somente fiscalizem, mas, sobretudo, identifiquem e sistematizem
técnicas adequadas e soluções, que venham a minimizar os problemas de riscos
geológicos e ambientais da cidade de Teófilo Otoni.

Considerações Finais

A utilização de normas jurídicas e técnicas precisam ser constantemente
atualizadas, para serem sempre atuais. Por sua vez, estas devem estar aliadas às
novas tecnologias e às políticas públicas adequadas, que visem não somente a
arrecadação por meio de tributos e multas, mas sim a conscientização do cidadão
por meio de programas de educação ambiental, que direta e indiretamente,
minimizarão as diferentes áreas de risco da cidade de Teófilo Otoni.
É urgente a constante fiscalização estratégica por parte do poder público,
evitando obras e serviços irregulares, de tal forma que minimizem a criação de áreas
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de riscos ambientais e geológicos, protegendo a população, as encostas, córregos e
rios.
Desta forma, esperam-se estratégias de cunho estratégico, técnico, social e
político, com a utilização do conhecimento e da aplicação das normas técnicas,
jurídicas e ambientais, que regem o controle da ocupação dos espaços territoriais
urbanos, no sentido de que sejam encontradas soluções que minimizem os
problemas de riscos geológicos e ambientais que tanto afetam a população de
Teófilo Otoni.
Necessita-se de uma participação mais efetiva da sociedade, com o
envolvimento das entidades públicas e privadas, além da identificação das áreas de
risco geológico e ambiental em nível técnico-científico, na busca do equilíbrio entre o
tão desejado desenvolvimento econômico e social, em sintonia com a preservação
do meio ambiente.

Abstract: This paper presents results of research in progress at the Masters in
Technology, Environment and Society, the Federal University of Vales do
Jequitinhonha and Mucuri, with the main objective to assess the legal and social
effectiveness of the rules governing the occupation of territorial spaces city of Teófilo
Otoni, regarding the prevention and reduction of environmental disasters and
geological risks. The urban area comprises two geological formations, which are
Tonalite St. Victor and Training Tumiritinga, both belonging to Juiz de Fora Complex.
The city's Building Code is old and has changed little since the 1970s. The Master
Plan, although dating from 2008 until today has not been properly understood,
moreover, its original text, not deepened the problems of urban areas, making it
impossible efficient supervision, whose shares are disassociated technical and
current scientific advances, making the action strategies of urban planning and social
welfare.
Keywords: Environmental Hazards, Geological Risks, Public Policy, Environmental
Planning, Urban Planning.

Revista Científica Vozes dos Vales – UFVJM – MG – Brasil – Nº 09 – Ano V – 05/2016
Reg.: 120.2.095–2011 – UFVJM – QUALIS/CAPES – LATINDEX – ISSN: 2238-6424 – www.ufvjm.edu.br/vozes

- 16 -

Referências

BAUR, Mariana Tameirão. Técnicas de contenção de voçorocas na Zona Sul da
cidade de Teófilo Otoni-MG. Teófilo Otoni: UFVJM, 2014. 71p Trabalho de
conclusão de curso (graduação). Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia.
Universidade Federal dos vales do Jequitinhonha e Mucuri. Teófilo Otoni, 2014.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.
Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2014.
BRASIL. Estatuto da Cidade: Lei 10.257/2001. Brasília: Câmara dos Deputados,
2010.
DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. São Paulo: Max Limonad, 2008.
GOMES, Antônio Jorge de Lima; CARDOZO, Thiago Gonçalves; MOURÃO, Amanda
Oliveira. Análise das Áreas de Risco Geológicos e Ambientais nos Bairros
Cidade Alta e Altino Barbosa em Teófilo Otoni. Anais Congresso Nacional
de Meio Ambiente de Poços de Caldas. v. 5, n.1, 2013.
GOMES, Jorge Luiz dos Santos; GOMES, Antônio Jorge de Lima; GOMES, Priscilla
dos Santos. Planejamento Ambiental com base na Geologia e sua
aplicação no desenvolvimento urbano do Município de Teófilo Otoni.
Anais Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas. v. 6, n.1,
2014.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades. Disponível em
<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em 25 de setembro de 2015.
IGAM. Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Bacia Hidrográfica do rio Mucuri.
Disponível em <http://www.igam.mg.gov.br>. Acesso em: 30 de setembro de.
2015.
INMET.
Instituto
Nacional
de
Meteorologia.
Disponível
<http://www.inmet.gov.br/ > Acesso em 29 de setembro de 2015.

em:

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo:
Malheiros. 2009.
MARCONI, Marina A.; LAKATOS, Eva M. Fundamentos de Metodologia
Científica. São Paulo: Atlas, 2007.
MARTINS, I; et al. Contribuições ao Plano Diretor do Município de Teófilo OtoniMG. Teófilo Otoni: UFVJM, 2011.
MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura de. Meio Ambiente: direito e dever
fundamental. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004.
MILARÉ. Édis. Direito do Ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
NOGUEIRA, Fernando Rocha. Gerenciamento de Riscos Ambientais Associados
a Escorregamentos: Contribuição às Políticas Públicas Municipais para
Áreas de Ocupação Subnormal. Rio Claro: 2002. 269p. Tese de doutorado
(Geociências) – Universidade Estadual Paulista, 2002.

Revista Científica Vozes dos Vales – UFVJM – MG – Brasil – Nº 09 – Ano V – 05/2016
Reg.: 120.2.095–2011 – UFVJM – QUALIS/CAPES – LATINDEX – ISSN: 2238-6424 – www.ufvjm.edu.br/vozes

- 17 -

OLIVEIRA, Silvio Luiz de. Tratado de Metodologia Científica: projetos de
pesquisas; TGI, TCC, monografias, dissertações e teses. São Paulo:
Pioneira, 2001.
PREFEITURA MUNICIPAL. Site Oficial do Município de Teófilo Otoni: história.
Disponível em: http://www.teofilootoni.mg.gov.br/site/sobre/historia/. Acesso
em: ago. 2015.
TEÓFILO OTONI (MG). Código de Obras e Posturas de Teófilo Otoni. Lei 1486
de 1974, Lei 4979 de 2001 e Lei 5443 de 2005. Câmara Municipal de Teófilo
Otoni, 2015. <http://www.teofilootoni.mg.leg.br/leis/codigo-de-obras-e-posturase-alteracoes>. Acesso em: 20 out. 2015.
TEÓFILO OTONI (MG). Plano Diretor do Município de Teófilo Otoni. Lei 5892 de
2008. Câmara Municipal de Teófilo Otoni, 2015. Disponível em:
<http://www.teofilootoni.mg.leg.br/leis/plano-diretor>. Acesso em: 20 out. 2015.
SOUZA, L. A.; SOBREIRA, F. G. Guia para elaboração de cartas geotécnicas de
aptidão à urbanização frente aos desastres naturais. Brasília: Ministério das
Cidades, 2013.
TEÓFILO OTONI. Plano Diretor do Município de Teófilo Otoni. Lei 5892 de 2008.
Câmara Municipal de Teófilo Otoni, 2008.
VIOLA, Eduardo J. Meio Ambiente: desenvolvimento e cidadania. Florianópolis:
Cortez, 2002.
ZAMPARONI, C.A. Riscos e Desastres Naturais em Ambiente Urbano: o
exemplo de Cuiabá/MT. In Revista Brasileira de Climatologia, ano 8, vol. 10, p.
07-20, jun. 2012.
WOLKMER, Maria de Fátima Schumacher. Ética Ambiental e Crise Ecológica:
reflexões necessárias em busca da sustentabilidade. Revista Veredas do
Direito, v. 8, n. 6, p. 211-233, dez. 2011.

Processo de Avaliação por Pares: (Blind Review - Análise do Texto Anônimo)
Publicado na Revista Vozes dos Vales - www.ufvjm.edu.br/vozes em: 14/06/2016
Revista Científica Vozes dos Vales - UFVJM - Minas Gerais - Brasil
www.ufvjm.edu.br/vozes
www.facebook.com/revistavozesdosvales
UFVJM: 120.2.095-2011 - QUALIS/CAPES - LATINDEX: 22524 - ISSN: 2238-6424
Periódico Científico Eletrônico gratuito (Acesso Aberto) divulgado nos programas brasileiros
Stricto Sensu (Mestrados e Doutorados) e em universidades de 38 países,
em diversas áreas do conhecimento.

Revista Científica Vozes dos Vales – UFVJM – MG – Brasil – Nº 09 – Ano V – 05/2016
Reg.: 120.2.095–2011 – UFVJM – QUALIS/CAPES – LATINDEX – ISSN: 2238-6424 – www.ufvjm.edu.br/vozes

