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INTRODUÇÃO 

A primeira idéia sobre este trabalho se prende à percepção da expansão 

urbana desordenada e acelerada da cidade de Londrina; direcionada através de 

loteamentos residenciais para a região sul, área de mananciais e com a ocupação de suas 

vertentes, sendo esta uma área bastante desenhada pelos corpos d’água, caracterizada 

pela intensa ocupação de suas encostas. 

O município de Londrina localiza-se na Região Norte do Estado do Paraná, 

entre as coordenadas geográficas de 23° 10’ 17” a 23° 51’ 10” Latitude Sul e 50° 52’ 11” a 

51° 14’ 35” Longitude Oeste de Greenwich, com uma área de 1.715,897 Km². A área de 

pesquisa nominada de Gleba Palhano localiza-se na porção Sudoeste da cidade de 

Londrina. 

Trata-se este trabalho de algumas formas de utilização da terra por grupos 

que direta ou indiretamente acabam dando seqüência ao processo erosivo em encostas, 

mais particularmente pela rápida especulação imobiliária feita por construtoras e 

incorporadoras interessadas no povoamento dessa área, que se tratava de uma área rural, 

antes dividida em lotes pela própria Companhia de Urbanização da cidade na década de 30, 

que estimava um pouco mais de 30 mil habitantes para a cidade de Londrina. 

Uma área urbana sofre constantes mudanças e é praticamente impossível, 

impedir estas transformações, mas pelo menos deveria-se tentar adequá-las às formas 

racionais de utilização do solo, para não sobrecarregar demais os cursos d’água que direta 

ou indiretamente compartilham com esses processos. 

A Gleba Palhano hoje encontra-se deficiente em cobertura vegetal, com 

um solo de granulação extremamente fina (argila), e segundo Bertoni & Lombardi Neto 

(1992) os Latossolos e Argissolos apresentam 81% de argila e 12% de silte em sua 
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granulação. As regiões que ainda não foram impermeabilizadas de maneira significativa pelo 

homem vêm sofrendo alguns desgastes por processos erosivos que muitas vezes passam 

desapercebidos, principalmente por que o escoamento superficial é algo comum no meio 

urbano, e acaba-se não associando a cor barrenta dessas enxurradas à significativa 

mobilização de partes do solo que são carreadas para os fundos de vale e nem à retirada da 

cobertura vegetal (Figura 1). 

 
 

FIGURA 1 – Fotografia aérea com vista parcial da Gleba Palhano às margens do Lago 
Igapó. 

As práticas de transformação do ambiente natural e do ambiente 

construído têm se dado sem levar em conta os impactos ambientais que provocam, 

repercutindo não só no desequilíbrio do meio, como na qualidade de vida das populações 

urbanas. 

Os espaços urbanos sejam eles planejados ou não, sofrem alterações ao 

longo do tempo, em função do próprio dinamismo das cidades. O Poder Público defronta-se 

com os desafios da globalização, da economia sustentada e com a necessidade de 

promoção do desenvolvimento. 

O município de Londrina, se caracteriza por uma intensa urbanização, e se 

mostra hoje com cerca de 90% de sua população distribuída na área urbana. As formas e 

estratégias adotadas pelos agentes sociais que atuam na apropriação do seu solo urbano, 

produziram uma urbanização repleta de contrastes, segregações habitacionais e 

expropriações em áreas antes ocupadas por propriedades rurais, como é o caso da área de 
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estudo, a Gleba Palhano que atinge uma grande porção da zona sudoeste do município. 

Hoje, encontra-se tanto condomínios residenciais verticais de alto padrão, como 

loteamentos de chácaras e condomínios horizontais fechados. Há uma tendência em 

Londrina, em relação à criação de loteamentos em áreas onde não há infra-estrutura 

completa de serviços urbanos; ocasionando uma série de problemas sócio-ambientais. 

PRINCIPAIS PROBLEMAS DE EROSÃO EM ÁREAS URBANAS 

As cidades estão passando por um processo de aglomeração de pessoas, 

muitas vezes de forma desordenada, o que concorre para a degradação ambiental cada vez 

mais acelerada. E conforme se dá concentração da população urbana tem-se também o 

aumento dos problemas ambientais, levando-se a crer que cidades e questões ambientais 

apresentam entre si uma rápida relação de causa-efeito. 

Coelho (2001) afirma que: 

“Impacto ambiental é, portanto (uma nova ocupação e/ou construção de 

um objeto novo: uma usina, uma estrada ou uma indústria) no ambiente. 

Diz respeito ainda à evolução conjunta das condições sociais e ecológicas 

estimulada pelos impulsos das relações entre forças externas e internas à 

unidade espacial e ecológica, histórica ou socialmente determinada. É a 

relação entre sociedade e natureza que se transforma diferencial e 

dinamicamente. Os impactos ambientais são escritos no tempo e incidem 

diferencialmente, alterando as estruturas das classes sociais e 

reestruturando o espaço”. 

É possível então se afirmar que a inserção de um loteamento urbano em 

uma área de uso rural enseja uma fonte de impacto ambiental, não apenas no tocante às 

condições físicas ali existentes (solo, água, ar, paisagem, relevo, entre outras) mas também 

às humanas e sociais (proprietários rurais, novos proprietários). 

O quadro de mudanças vai muito além disso, como se observa ao analisar 

o uso que era atribuído até então a esta localidade e o novo uso, a rotina, o cotidiano desta 

área, e até mesmo as alterações na paisagem que doravante passam a ser compostas pelo 

cinza das construções, ruas, avenidas, prédios, casas, comércio, entre outros usos. 

Aspectos de variáveis física e social fundem-se em uma só problemática, 

como pode ser bem observado na citação a seguir: 

“Impacto ambiental é indivisível. No estágio de avanço da ocupação do 

mundo, torna-se cada vez mais difícil separar impacto biofísico de impacto 

social. Na produção dos impactos ambientais, as condições culturais, 
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sociais e históricas, e são por elas transformadas. Como um processo em 

movimento permanente, o impacto ambiental é, ao mesmo tempo, produto 

e produtor de novos impactos. Como produto, atua como novo 

condicionante do processo no momento seguinte. É importante considerar 

que as novas condições não permanecem idênticas àquelas do início do 

processo.” (Coelho, 2001). 

É necessário que fique claro a importância de se estudar aspectos físicos e 

sociais de um local de forma integrada, pois um é agravante do outro, portanto a 

degradação de um local deve também ser analisada de forma a considerar as atividades da 

sociedade como sua maior causadora e também como a maior prejudicada por sua 

existência. 

Um exemplo claro e sucinto dessa afirmação seria a ocupação 

desordenada de uma encosta onde toda vegetação foi retirada deixando o solo totalmente 

desprotegido. Com o passar do tempo a chuva causa a sua desagregação e transporta o 

material erodido para o curso de água próximo, que começa a sofrer assoreamento até 

ocorrer uma chuva mais intensa que irá provocar uma enchente alagando as moradias 

ribeirinhas. 

A este processo costumam estar atrelados outros, como o deslizamento de 

terra, soterramento de casas (moradias), transmissão de doenças (como a leptospirose), 

entre outros fatores, sendo estas situações que ocorrem corriqueiramente, agravando mais 

o problema social, físico e ambiental existentes nessas áreas. 

É de conhecimento que todo projeto de cunho desenvolvimentista interfere 

no meio natural ou já antropizado de diferentes formas e com variadas intensidades, porém 

sabe-se que é necessário ao crescimento e desenvolvimento humano. Surge então a 

necessidade de instrumentos e mecanismos que agreguem desenvolvimento e meio 

ambiente, diminuindo ao máximo os impactos ecológicos negativos, e finalmente os custos 

econômicos e sociais (Milaré, 2002). 

O que vem acontecendo é o estudo separado de variáveis físicas e sociais 

como se ambas não estivessem interligadas e, portanto, soluções são tomadas 

aleatoriamente já que o estudo não é realizado em conjunto. Surge então uma série de 

formas de se avaliar estes impactos. 

Pode-se considerar que dentre estas formas a que merece maior atenção 

é o Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) a ser elaborado antes da instalação de uma 

obra ou atividade potencialmente causadora de degradação ambiental. A partir deste, o 

 8283



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

meio ambiente passa a ter papel relevante nas tomadas de decisões para realização de 

projetos públicos e privados. 

É um estudo de extrema complexidade envolvendo equipes 

multidisciplinares que avaliam não apenas aspectos inerentes ao local de realização da 

obra, mas todo o entorno que deverá ser atingido, demandando uma grande equipe para 

realizá-lo e também um alto investimento financeiro, sendo, portanto, exigido legalmente 

apenas para grandes empreendimentos, empreendimentos de menor porte apresentam 

outras formas de serem avaliados sem um dispêndio muito grande de recursos (Bastos, 

2002). 

Existem distintas metodologias para se realizar a análise de impactos de 

uma região, causados pela operação e instalação de obras. Entre estas deve ser 

selecionada aquela que o corpo técnico de análise julgar mais apropriada para a situação, 

que dependerá dos fatores, tempo, dinheiro, tamanho e abrangência da obra, pessoal 

envolvido, entre outros. 

Segundo Bastos (2002) dentre estas metodologias pode-se citar: 

• Metodologias espontâneas: Ad hoc, método baseado em conhecimento 

empírico de pessoas gabaritadas na área em questão, utilizadas 

quando da escassez de dados, para nortear uma análise mais 

aprofundada e precisa. 

• Metodologia de listagem: Check-list, consiste em listar e enumerar os 

impactos sem analisá-los quantitativamente apenas qualitativamente em 

impacto positivo ou negativo. Utilizada em avaliação preliminar. 

• Matrizes de Interações: a mais difundida é a Matriz de Leopold. Associa 

as ações que podem causar impactos com as características e 

condições que podem ser impactadas. Aos dados associados deve-se 

atribuir a magnitude e a intensidade do impacto sobre o impactado (ex: 

se o solo será muito ou pouco impactado com a construção de um 

edifício de 30 andares). Portanto não é apenas qualitativa como a 

listagem, mas também quantitativa e deve ser realizada associando-se 

todos os dados encontrados. 

• Rede de interações: Networks, a mais conhecida é a de Sorensen, 

procura estabelecer a seqüência de impactos ambientais a partir de 

determinada intervenção, utilizando gráficos. É de extrema utilidade 

para avaliar impactos que sejam de primeira e demais ordens. 
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• Metodologias quantitativas: associa valores às considerações 

qualitativas. Expressam a qualidade ambiental através de gráficos. 

• Modelos de simulação: destinam-se a representar o comportamento de 

parâmetros ambientais ou relações de causa e efeito de determinada 

ações. 

• Mapas de superposição: overlay mapping, utiliza-se da superposição de 

mapas com diferentes temas (ex: carta de declividade superposta a 

uma carta de tipos de solo, para análise de risco de erosão). 

• Projeção de cenários: baseado na análise de situações ambientais 

prováveis, quando considera-se a evolução de um ambiente. 

A metodologia escolhida para análise ambiental da área em estudo, a 

Gleba Palhano, foi a de matrizes de Interação por ser bastante flexível às variáveis que 

serão utilizadas e também por apresentar análise quantitativa além da qualitativa. 

A erosão urbana está associada à falta de um planejamento adequado, 

que considere as particularidades do meio físico, as condições sociais e econômicas das 

tendências de desenvolvimento da área urbana (Guerra, 1999). 

Com a ampliação das áreas construídas e pavimentadas, aumentam 

substancialmente o volume e a intensidade das enxurradas e, desde que não dissipadas, 

concentram o escoamento, acelerando os processos de desenvolvimento de ravinas e 

voçorocas. 

A ocupação mais intensa dos terrenos próximos às ocorrências erosivas 

multiplica os riscos de acidentes. Junto com os riscos de acidentes, geralmente as ravinas e 

voçorocas se tornam áreas de despejo de lixo, às vezes até como tentativa desastrosa de 

contenção. O lixo e os lançamentos de esgoto transformam o ravinamento em foco de 

doenças, tornando-as ainda mais danosas ao meio ambiente. 

Por outro lado o assoreamento dos cursos d’água e reservatórios, dentro 

da área urbana ou na sua periferia, e a destruição ou entupimento da rede de galerias 

agravam ainda mais os problemas causados pela erosão, pela ocorrência de enchentes, 

concentração de poluentes e perda da capacidade de armazenamento de água de 

abastecimento. 

De acordo com Guerra (1999), entre as principais causas do 

desencadeamento e evolução da erosão nas cidades, destacam-se: 
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1. Plano de obra inadequado do sistema viário, muitas vezes agravado pela 

falta de pavimentação, guias e sarjetas. As ruas quando pavimentadas, 

dispõem em geral, de galerias pluviais, mas nem sempre onde existem 

galerias existe pavimentação. Ruas sem pavimento, em áreas urbanas 

muito suscetíveis à erosão, provocam inevitavelmente, o entupimento de 

galerias, especialmente quando apresentam declividades insuficientes 

para favorecer o transporte do solo depositado. 

2. Traçado inadequado do sistema viário, não considerando a declividade e 

comprimento das vertentes. Os volumes de escoamento devem ser 

parcelados para que os coletores tenham o menor diâmetro possível. Em 

certos casos para controlar o escoamento superficial e sua vazão, deve-se 

prever a implantação de lombadas transversais á direção de fluxo d’água, 

e desviar as águas das ruas e estradas até um local de controle seguro. 

3. Deficiência do sistema de drenagem de águas pluviais e servidas. Sempre 

que possível, os projetos devem considerar toda a área de drenagem que 

contribui para o escoamento superficial, com o estudo prévio da planta 

topográfica da cidade, desenvolvendo os planos para o sistema de 

drenagem e prevendo as ruas com ou sem pavimento. Os canais coletores 

devem situar-se, principalmente, nas ruas secundárias, utilizando as de 

pequena declividade, evitando dessa forma, o acúmulo de águas 

resultantes da drenagem nas ruas de grande declividade. 

4. Expansão urbana descontrolada. A implantação de loteamentos e 

conjuntos habitacionais, especialmente em locais que apresentam terrenos 

suscetíveis a processos de ravinamentos e/ou voçorocamentos, deve ser 

antecedida por cuidadoso estudo da suscetibilidade à erosão, adequando 

os projetos à natureza dos terrenos e prevendo-se obras de controle de 

erosão. 

A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO EM LONDRINA – PR 

Londrina possui 446.849 habitantes, conforme dados do IBGE (2000), e 

pode ser incluída entre as cidades de médio porte, pela sua capacidade de realizar a 

articulação entre as cidades de escalas metropolitanas e pequenas. 

A cidade foi criada pela Companhia de Terras Norte do Paraná, tendo sido 

planejada para comportar 20.000 habitantes, e teve esta marca ultrapassada nos seus 

primeiros 20 anos de existência. A área inicialmente projetada coincide com a área do 

centro tradicional, ou seja, com a área de maior adensamento de serviços e comércios, 
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porém com as modificações ocorridas na estrutura agrária brasileira nos anos de 1930 à 

1970, houve uma diminuição do cultivo de café, que até então era predominante e um 

aumento do cultivo de outras culturas mecanizáveis, o que gerou um fluxo migratório intenso 

do campo para a cidade, aumentando consideravelmente a população urbana. 

Este aumento populacional foi seguido por um crescimento da cidade para 

as áreas afastadas do centro tradicional, levando consigo equipamentos urbanos e infra-

estrutura urbana. Isto acentuou a diferenciação dos padrões sócio-espaciais, aliada ao 

desenvolvimento dos transportes coletivos e individuais, entre outros motivos, e iniciou o 

processo de descentralização e de urbanização de áreas adjacentes ao centro urbano, as 

quais faziam parte da área rural do município. 

São vários os fatores propulsores do desenvolvimento urbano da área em 

estudo, dentre eles pode-se citar o de maior importância, que foi o Catuaí Shopping Center. 

A construção desse grande empreendimento comercial, composto de um conglomerado de 

160 lojas e um hipermercado, trouxe uma certa euforia nos meios imobiliários tendo em vista 

uma valorização e a sua possível especulação, na zona sul e sudoeste de Londrina onde se 

localiza a antiga Fazenda Palhano, hoje subdividida em Gleba Palhano. Chácaras e sítios 

situados em seu entorno tiveram grande valorização e suas atividades normais substituídas, 

pois muitas foram compradas como reserva de mercado; outras foram loteadas e ainda 

muitas foram transformadas em áreas de lazer e refúgio para finais de semana. Avenidas 

foram sendo construídas ao longo da região sudoeste que cortam toda a área da Gleba 

Palhano dando acesso ao Shopping e conseqüentemente à rodovia que liga várias cidades 

do Estado. 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo localiza-se entre a bacia do Ribeirão Cambé e o Ribeirão 

Esperança, como pode-se observar na Figura 2. 
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FIGURA 2 – Localização da Gleba Palhano no Município de Londrina – Pr. 

 Características do Quadro Físico Natural: 

Morfológicas: A superfície caracteriza-se pela uniformidade litológica 

associada ao relevo ondulado (declive acentuado) na parte mais alta do lote, onde este vem 

sendo intensamente ocupado. 

Climáticas: O tipo de clima predominante é o Cfa, subtropical úmido com 

chuvas em todas as estações, podendo ocorrer seca no período de inverno. O processo de 

modificação das superfícies vem se configurando como maior causador das anomalias 

climáticas: 

• Urbanização: superfícies modificadas, (movimentos de terra), 

mineralizadas e/ou impermeabilizadas; 

• Atividades agrícolas: exposição de grandes extensões de solo 

(desocupados por causa da especulação imobiliária); 

• Falta de vegetação; 

• Outros. 
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Geológicas: A estrutura geológica é composta pela formação Serra Geral 

do Grupo São Bento, originária dos derrames do “Trapp”, o intenso magmatismo de fissuras 

ocorrido na região final da era mesozóica, nos períodos Triássico e Jurássico. 

Esta Formação é composta principalmente por rochas vulcânicas, 

predominantemente básicas, com intrusões alcalinas e pequenas lentes de arenito, embora 

estas últimas não sejam muito comuns na região sudoeste da área urbana do município. 

Pedológicas: O solo predominante da área é o Argissolo, de textura 

argilosa, de gênese (fase) floresta tropical subperenifólia, solos relativamente profundos, 

atingindo 1,25 até 1,30 metros de espessura, configurando relevo suave ondulado e 

ondulado na margem e calha de escoamento, além da baixa vertente. Este solo quando 

exposto á erosão é de fácil degradação; assim faz-se necessário a adoção de medidas 

preventivas. 

Pode-se observar na Figura 3 o solo exposto devido à construção de uma 

grande avenida. Em não se tomando os cuidados necessários ocorrerá o carreamento de 

sedimentos dessa vertente, contribuindo para o assoreamento do Ribeirão Cambé. 

 

FIGURA 3 – Construção de uma avenida cortando parte do relevo do lote 34 da Gleba 
Palhano. 

Hidrológicas: O lote está inserido na Bacia do Ribeirão Cambé, e este 

corpo d’água, como receptor direto do escoamento superficial, poderá sofrer processos de 

assoreamento de seu leito. O Ribeirão Cambé é de caráter perene, e disposto no rumo 

oeste-leste. 
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O processo de urbanização, dada a proximidade do corpo hídrico, uma vez 

que a parte baixa do lote não será parcelada, terá efeito significativo quanto ao escoamento 

superficial direto (Figura 4). Torna-se necessário a construção de uma rede de galerias 

(dissipador de energia hídrica) bastante eficiente, devido ao solo suscetível à erosão que 

predomina na região. 

 

FIGURA 4 – Área de intensa especulação imobiliária em processo acelerado de 
loteamentos. 

Vegetação: A floresta pluvial tropical que recobria a região, não apresenta 

remanescentes no local. A área foi por último utilizada para o plantio de culturas 

temporárias, estando atualmente desprovida de cobertura vegetal. 

Recursos Naturais: Por tratar-se de área já plantada e alterada, através 

das atividades agrícolas ali desenvolvidas, o único recurso natural significativo é o hídrico, 

representado pelo Ribeirão Cambé. 

 Aspectos Urbanísticos: 

O lote 34 da Gleba Palhano está localizado dentro do perímetro da Zona 

Urbana do município de Londrina, estabelecido pela Lei Municipal nº 7.484/98, alterado pela 

Lei nº 7.805/99. O artigo 4º da mesma Lei prevê a transformação da Zona de Expansão em 

Zona Urbana e se apresenta com esta redação: “Fica vinculada ao processo de aceitação 

de loteamentos regularmente aprovados e implantados”. 
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 Zoneamento 

Pelas características do entorno, o lote deverá ser enquadrado nos 

parâmetros de Zona Residencial, com a finalidade de atender predominantemente ao uso 

residencial individual ou coletivo e de apoio residencial, estabelecidos segundo critérios que 

visem adequar à: 

• Densidade demográfica; 

• Infra-estrutura e à superestrutura urbana existente; 

• Sítio natural; 

• Condições preexistentes ou a serem criadas na Zona ou em sua 

vizinhança. 

 Uso e Ocupação do Solo 

Como resultado da dinâmica imposta à região, o processo de evolução 

urbana da região sul de Londrina, imprimiu características de uso e ocupação do solo muito 

particulares (Figura 5). 

 

FIGURA 5 – Condomínios verticais de alto padrão. 

O fator de incremento populacional, impulsionado por ações de natureza 

de “especulação imobiliária”, social e de alto poder aquisitivo, foram fundamentais no perfil 

assumido por esta região. 
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Do ponto de vista do uso e ocupação do solo e analisando o impacto 

ambiental da implantação de um loteamento residencial numa área onde existiam culturas 

agrícolas sazonais, pode-se dizer que, sob alguns aspectos, esse impacto é positivo, pois a 

área de exploração agrícola recebe várias vezes por ano a injeção dos mais variados tipos e 

quantidades de defensivos agrícolas e outros produtos similares, próximos à Zona Urbana e 

nem sempre com a devida assessoria técnica necessária. 

Toda essa “poluição ambiental” que é carreada para os rios e mananciais 

de água, como no caso do Ribeirão Cambé, deixa de ocorrer quando a região é 

transformada em área urbanizada, e esse é um aspecto positivo do impacto urbanizador 

sobre a terra, do ponto de vista dos empreendedores imobiliários, não levando em 

consideração a questão ambiental, ou seja, a erosão urbana, a impermeabilização do solo, 

assoreamento do leito de córregos e ribeirões, etc. 

No tocante às águas pluviais quando bem drenadas, conduzidas e 

dissipadas por sistemas de galerias eficientemente projetados e executados, se 

transformam em importante ferramenta no controle à erosão. A área de estudo, se encontra 

desprovida da vegetação que protegeria o solo da formação de ravinas e voçorocas, pela 

ação das águas da chuva e conseqüentemente contribui para o assoreamento dos rios. 

Parte da encosta está sendo loteada por condomínios residenciais (abertos) verticais de alto 

padrão com precário sistema viário por ainda estar em fase de construção. 

Portanto, a utilização de uma rede eficaz para a captação, condução e 

dissipação das águas pluviais é fundamental não só para o conforto dos habitantes do 

bairro, como também para auxiliar na preservação e conservação do meio ambiente. 

A avaliação destes impactos causados sobre o meio ambiente são de 

difícil valoração, porém é possível a sua realização através de estudos quantitativos e 

qualitativos de impactos por matrizes de interação, onde são descritas as atividades 

antrópicas da área de estudo e seus impactos sobre diversos parâmetros ambientais 

existentes. 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL DA GLEBA PALHANO ATRAVÉS DO USO DE MATRIZ DE 
INTERAÇÃO 

Um método muito simples, mas importante para orientação dos estudos é 

a construção de uma matriz de interação, como apresentada no Quadro 1. Ela apresenta 

uma série de aspectos ambientais (físico e econômico-sociais) e suas relações com ações 

impactantes de um projeto (construção de condomÍnios verticais. 

As interações foram avaliadas em quatro níveis: pouco significativo ( ), 

média significação (▲), severa siginifcação ( ) e positivo ( ). 
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Verificou-se segundo essa matriz que ocorrem efeitos importantes, 

principalmente a significação severa quanto aos parâmetros físicos, no exemplo da Gleba 

Palhano. 

Quanto aos critérios adotados para valoração, empregou-se também aqui, 

por analogia, as definições conceituais adotadas para a matriz, com adaptações quanto ao 

limite de aceitação dos impactos. Sugere-se que sejam observadas algumas situações 

específicas quanto a natureza dos processos tecnológicos, caracterizando-se a gravidade 

do impacto pelo enquadramento em qualquer das situações grifadas, conforme descrevem-

se os critérios na seqüência: 

Severo: O impacto severo caracteriza-se por alterações irreversíveis, em 

que não foram observadas as restrições legais, e/ou adequação aos 

parâmetros técnicos, as quais afetam diretamente as condições 

ambientais. A recuperação destas condições exige a adequação de 

medidas protetoras ou corretivas, a longo prazo, e/ou alto custo; 

Moderado: No impacto moderado as alterações são de caráter reversível, 

podendo adequar-se aos parâmetros e/ou exigências técnicas. Deve-se 

observar se, nas condições em que estão sendo avaliados, afetam direta 

ou indiretamente os fatores ambientais. Preferencialmente pode-se 

classificar aqui os impactos indiretos, considerando a possibilidade da 

adequação reduzir o impacto. Devem-se classificar também aqui, aqueles 

casos cuja recuperação ambiental dispensa práticas protetoras ou 

recuperadoras intensivas, mas a qualidade inicial só é recuperada a médio 

prazo. 

Pouco significativo: Situação em que se pode classificar a inexistência 

do impacto pela adequação dos parâmetros/ condições técnicas, ou nos 

casos onde os fatores de interação não são relacionados (por exemplo, 

execução de obras de engenharia X alterações microclimáticas). 

Positivos: Compõem a classe dos processos tecnológicos considerados 

não impactantes por se tratar de atividades relativas à urbanização em 

suas diferentes etapas. Considerou-se como aspetos sócio-econômicos a 

implantação da rede viária, rede de drenagem e galerias pluviais para 

escoamento da água da chuva, novos moradores e geração de empregos. 

O Quadro 1 apresenta uma matriz adaptada do modelo proposto por 

Singer (apud Tommazi, 1994) com as atividades e os parâmetros observados na Gleba 

Palhano, local do estudo, sendo que os dados descritos foram escolhidos através de 
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observação em campo, tanto das atividades que podem ser consideradas impactantes, 

quanto das variáveis que podem ser impactadas. 

Procurou-se listar não apenas aspectos de ordem física mas também de 

ordem sócio-econômica. 

QUADRO 1 – Matriz de Interação para a Gleba Palhano 

Critérios de avaliação de interações: 

 Pouco significativo 
▲ Médio 

 Severo 
 Positivo 

 

Essa metodologia é bastante abrangente, mas permite uma identificação 

preliminar dos problemas ambientais envolvidos nessa avaliação. 

Pode-se identificar para cada atividade os efeitos potenciais sobre os 

parâmetros ambientais. Com base num julgamento de grupo, qualificou-se a matriz de 

interação, de acordo com uma escala pré-definida, considerando que não foram adotadas 

medidas de proteção ambiental. 

Na maioria dos projetos existentes há sempre aqueles impactos que terão 

o cunho negativo para a área e a população, mas que ao mesmo tempo podem estar sendo 
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benéficos a uma parcela maior da população e da sociedade, gerando empregos, 

desenvolvimento, sendo algo próprio da era moderna quando se tem um grande avanço no 

desenvolvimento urbano. 
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