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RESENHA 
 
A ocorrência de desastres é ainda mais agravada devido às ações antrópicas. A partir da Lei Federal 12.608 e 
com o uso de instrumentos de planejamento territorial, é possível reduzir perdas humanas e de recursos e 
consequentemente problemas com infraestrutura, como por exemplo, o sistema viário. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
As cidades brasileiras vêm sendo cada vez mais atingidas por desastres, que se tornam mais frequentes e 
intensos (FELTRIN e RAIA JUNIOR, 2012). Aliado às mudanças climáticas e às ações antrópicas, o rápido 
processo de urbanização levou a população a habitar áreas frágeis (BRAGA, 2012). Em nível nacional, as 
cidades ficam cada vez mais vulneráveis às enchentes, enxurradas e inundações, em função da ocupação 
desordenada do solo em áreas não edificáveis (SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL, 2013).  
 
Diante desse cenário de desastres, os problemas urbanos, tais como o crescimento demográfico, ocupação 
de áreas irregulares e ausência de políticas públicas de ordenamento do território, fazem com que o meio 
ambiente seja modificado, agravando ainda mais as consequências dos desastres (NUNES, 2007). Esses 
problemas serão agravados caso não sejam considerados durante a revisão dos Planos Diretores. É nessa 
etapa que o planejamento deve levar em consideração as ações antropomórficas, crescimento desordenado e 
alterações climáticas, com vistas à redução dos efeitos dos desastres (NAVARRO, 2012). Diante desse 
contexto, o planejamento urbano, principalmente o uso e ocupação do solo, é essencial para as cidades em 
relação aos impactos das alterações climáticas, pois além de controlar a expansão urbana, com o 
mapeamento das áreas de risco e com a lei de zoneamento, torna possível regulamentar os lugares 
adequados para serem habitados. Para isso, faz-se necessário adotar os instrumentos legais contidos no 
Estatuto da Cidade como forma de controlar a expansão e ocupação urbana (RODRIGUES E AUGUSTO 
FILHO, 2009). 
 
Além do uso de instrumentos legais como elementos mitigadores das ações antrópicas, a Lei Federal 12.608, 
aprovada em 10 de abril de 2012, dentre outras providências, obriga os municípios a elaborar o mapeamento 
e a fiscalização das áreas de risco, organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população, 
em condições adequadas de higiene e segurança. A partir dessa lei será possível auxiliar a gestão da 
logística mediante desastres, tornando possível, por meio do plano de contingência, identificar, definir e 
avaliar as áreas de risco, bem como identificar os pontos estratégicos que servirão de base para o 
atendimento das equipes e para armazenamento de suprimentos (FELTRIN e RAIA JUNIOR, 2012). 
Adicionalmente, a partir da localização desses pontos estratégicos, será possível gerir de forma mais eficiente 
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a cadeia de assistência durante a ação humanitária e definir rotas de acesso que possam transportar as 
equipes de atendimento, bem como distribuir os donativos até o local atingido. Dessa forma, com esse plano 
de prevenção, será possível mitigar os efeitos causados pelos desastres. 
 

2. OBJETIVO 
 
Esse artigo tem como objetivo analisar como a Lei Federal no 12.608, de 10 de abril de 2012, auxiliará na 
gestão das atividades logísticas em caso de desastres no meio urbano. Tem o intuito, também, de fazer uma 
reflexão sobre a implementação de instrumentos de planejamento territorial durante o planejamento urbano 
com vistas ao controle da expansão urbana, regulamentando, dessa forma, os locais adequados para 
habitação e mitigando os problemas relacionados à infraestrutura, gerados pela habitação de locais 
ambientalmente frágeis. 
 

3. URBANIZAÇÃO  
 
A urbanização acelerada, associada à falta de planejamento, tem sido a principal responsável pela 
degradação ambiental de muitas cidades brasileiras. Esse processo afeta principalmente os rios, córregos e 
suas várzeas e destroem a vegetação ciliar devido à ocupação de áreas irregulares.  
 
Em 1940, a taxa de urbanização brasileira era de 31%. Atualmente, 82% da população vivem em áreas 
urbanas (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL, 2012). Devido à grande quantidade de pessoas 
que migraram para o meio urbano e devido a falta das atividades de planejamento e/ou fiscalização, esses 
cidadãos passaram a ocupar áreas ambientalmente frágeis como morros e encostas (FELTRIN e RAIA 
JUNIOR, 2013) e, consequentemente, se esses locais não forem considerados durante a elaboração ou na 
revisão dos planos diretores poderão vir a representar riscos futuros.  
 
Por isso, há a necessidade de um planejamento urbano que atenda às reais necessidades de cada município, 
com o objetivo de antever, planejar e diagnosticar problemas causados pelo uso e ocupação de solo, por meio 
de plano de contingência, além de mobilizar recursos e esforços para corrigi-los, transformando positivamente 
as situações indesejáveis e socialmente injustas (FELTRIN e RAIA JUNIOR, 2013). 
 

4. DESASTRES NATURAIS 
 
De acordo com a Defesa Civil (apud SANTOS e CÂMARA, 2002, p.2), “o desastre é o resultado de eventos 
adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, 
materiais e ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais”.  
 
No Brasil, os municípios ficam cada vez mais vulneráveis à ocorrência de desastres, tais como enchentes, 
alagamentos, enxurradas, inundações, deslizamentos de terra, secas e ventos fortes (SECRETARIA 
NACIONAL DE DEFESA CIVIL, 2013), que são responsáveis por um número elevado de perdas humanas e 
materiais todos os anos.  
 
De acordo com uma pesquisa realizada entre 2000 e 2007, foram divulgados que cerca de 50% dos 
municípios brasileiros registraram algum tipo de alteração ambiental nos 24 meses anteriores à pesquisa, 
sendo que cerca de 16% sofreram com deslizamento de encostas e 19% com inundações. Nesse mesmo 
período, foram registradas mais de 1,5 milhões de pessoas afetadas por algum tipo de desastre no Brasil, 
com um prejuízo econômico estimado em mais de US$ 2,5 bilhões (ARAÚJO, 2012). 
 
A tabela 1 permite verificar que os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais foram os mais atingidos, em 
2010, com 6.436.182 e 1.048.426 de pessoas afetadas, respectivamente. Os desastres, neste período, foram 
registrados em 893 municípios, totalizando 158 mortos e 12.082.794 pessoas afetadas direta ou indiretamente 
pelo evento. 
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Tabela 1 - Número de mortos, de pessoas afetadas e de municípios atingidos por desastres, em 2010. 
 

 
Estado Mortos Afetados Municípios 

Alagoas 33 206.598 37 

Amazonas 0 53.979 7 

Bahia 13 429.672 55 

Ceará 0 262.367 32 

Distrito Federal 0 9.000 1 

Espírito Santo 0 135.684 31 

Goiás 0 2.812 2 

Maranhão 0 214.748 38 

Mato Grosso do Sul 1 80.516 25 

Mato Grosso 0 876 2 

Minas Gerais 0 1.048.426 16 

Pará 0 36.018 11 

Paraíba 0 64.458 21 

Paraná 0 3.213 5 

Pernambuco 1 398.235 13 

Piauí 0 722.646 113 

Rio de Janeiro 92 6.436.182 132 

Rio Grande do Norte 0 24.760 10 

Rio Grande do Sul 2 406.282 136 

Rondônia 0 8.747 3 

Santa Catarina 3 739.324 155 

São Paulo 13 629.754 28 

Sergipe 0 118.497 20 

Total 158 12.082.794 893 

 
Fonte: adaptado da Secretaria Nacional de Defesa Civil, (2010, apud CARDOSO e FELTRIN, 2011). 

 
Diante deste cenário, faz-se necessário o planejamento prévio como forma de atender rapidamente à 
população afetada, por meio de ações de prevenção, no sentido de enfrentar os problemas, que muitas vezes 
são prenunciados e, em outras, são absolutamente imprevisíveis. Para isso, há a necessidade de pensar em 
métodos para prevenção de desastres que implicam na análise de locais vulneráveis, que devem ser 
considerados durante a fase de elaboração do planejamento urbano.  
 
A população comumente afetada pelos desastres é a de baixa renda, devido a falta de conhecimento em 
relação às áreas que habitam, pela falta de serviços básicos e pela falta de infraestrutura do local (SIEBERT, 
2012). A partir da adoção de instrumentos de planejamento territorial, é possível tornar positivamente a gestão 
e controle das atividades da logística humanitária e reduzir os problemas mais comuns durante a ocorrência 
de desastres. 
 
Durante a ocorrência de um desastre, um dos principais problemas enfrentados é a possibilidade da 
ocorrência de um desastre secundário, que se dá devido à falta de infraestrutura que prejudica os serviços 
básicos à população, tais como saúde, segurança, acessibilidade, saneamento, dentre outros. Outro problema 
enfrentado durante um desastre é que devido aos danos/destruições ocasionados em prédios, instalações, 
pontes de acesso e vias, as atividades de armazenamento e transportes ficam comprometidas. No contexto 
emergencial, dizem respeito às rotas de acesso e de fuga, transporte em geral, localização de pontos de 
apoio que serão utilizados como centrais de assistência, alojamentos, armazéns, redes de abastecimento de 
água ou possíveis sistemas de comunicação.  
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Nos locais onde a infraestrutura é precária e ainda são devastados por desastres, o sistema viário, assim 
como as centrais de assistências, abrigos e armazéns, são significativamente comprometidos, dificultando a 
chegada das equipes de assistência e gerando atrasos na entrega de suprimentos e medicamentos (MEIRIM, 
2006). Em vista disso, a elaboração de um planejamento prévio é necessária para evitar a habitação das 
chamadas áreas de risco. Dessa forma, a gestão logística se dará de forma mais eficiente, o atendimento às 
vítimas ocorrerá de forma rápida e as consequências dos desastres serão menos perceptíveis. 
 

5. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL 
 
O planejamento urbano, principalmente quando elaborado de acordo com a regulamentação do uso do solo, é 
essencial para as cidades com a finalidade de controlar a expansão urbana. Com o mapeamento das áreas 
de risco e com a lei de zoneamento, é possível fazer com que as pessoas morem em lugares mais 
apropriados para habitação (FELTRIN e RAIA JUNIOR, 2013). 
 
Para um adequado planejamento urbano, faz-se necessário adotar os instrumentos contidos no Estatuto da 
Cidade. Dentre os instrumentos legais, os principais instrumentos que deverão ser levados em consideração 
são: Plano Diretor; Parcelamento, uso e ocupação do solo; Zoneamento; Macrozoneamento e Zonas 
especiais de interesse social. 
 
5.1 Plano Diretor 
 
O Estatuto da Cidade define os Planos Diretores como sendo obrigatórios para cidades com população acima 
de 20 mil habitantes e podem ser definidos como um conjunto de princípios e diretrizes que orientam a 
utilização do espaço urbano. 
 
Os princípios do Plano Diretor podem ser resumidos, segundo ANTP (1999, p. 33), na “necessidade de 
controlar o desenvolvimento urbano e na necessidade de rever os princípios e as normas que regem o 
desenvolvimento urbano”.  
 
O Plano Diretor é um instrumento básico da política de desenvolvimento, que deve partir de uma leitura real 
da cidade, com o intuito de envolver os aspectos urbanos, sociais, econômicos e ambientais, característicos 
de cada município (BRASIL, 2002). O Plano Diretor requer estabelecer os objetivos e as atividades a serem 
executadas durante o planejamento da ordenação territorial e deve estabelecer e controlar as regras para 
parcelamento, uso e ocupação do solo, macrozoneamento, zoneamento, áreas de interesse sociais, dentre 
outros instrumentos jurídicos (MINISTÉRIO PÚBLICO-RS, 2013). Cabe ao Plano Diretor garantir a função 
social da cidade e da propriedade urbana, impondo os limites, as faculdades e obrigações que envolvem a 
propriedade urbana (BRASIL, 2002). 
 
Como forma de controlar a expansão urbana, o Plano Diretor, desde que analisado e implementado com base 
na realidade do local, auxiliará com normas e diretrizes do uso e ocupação do solo, mapeamento das áreas 
de risco, zoneamento e código de obras (FELTRIN e RAIA JUNIOR, 2012).  
 
5.2 Parcelamento, uso e ocupação do solo 
 
O parcelamento do solo urbano deve integrar as áreas de uso comum, responsáveis pelo desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e pelo planejamento urbano. Essas áreas são divididas em áreas institucionais 
que são destinadas a edificações comunitárias que fornecem educação, cultura e lazer, tais como praças, 
teatros e ginásios de esporte; áreas de arruamento, que são destinadas à abertura de ruas e infraestrutura 
adequada para o livre acesso e circulação de veículos e pessoas dentro do município; e áreas verdes que 
propiciam a melhoria da qualidade ambiental e estética da cidade, além de desempenharem função ecológica, 
paisagística e recreativa (MINISTÉRIO PÚBLICO-RS, 2010). 
 
Segundo Ministério Público-RS (2010, p.69) o parcelamento do solo urbano compreende “as normas 
urbanísticas, sanitárias, civis e penais, visando disciplinar a ocupação do solo e o desenvolvimento urbano”. A 
partir do parcelamento e da Lei de Uso e Ocupação do Solo, o Plano Diretor passa a conter as diretrizes para 
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induzir usos e ocupações específicos de terrenos providos de infraestrutura e equipamentos, e regulamenta a 
ocupação das áreas da cidade, baseados numa distribuição de densidade de forma equitativa. Essa norma 
urbanística tem como objetivo, também, reduzir conflitos entre usos e ocupações em áreas ambientalmente 
frágeis, como encostas íngremes e margens de rios, e em áreas incompatíveis na cidade, reduzindo, dessa 
forma, os vazios urbanos (BRASIL, 2002). 
 
5.3 Zoneamento  
 
O zoneamento significa a divisão do território urbanizado em diferentes zonas para as quais terão uso e 
ocupação específicos. O sistema de zoneamento do município abrange os modelos de assentamento urbano 
e o estabelecimento de zonas de uso do solo. As zonas delimitam geograficamente as áreas territoriais e tem 
como objetivo estabelecer regras especiais de uso da propriedade. Essas áreas são classificadas em: Zonas 
de Uso Industrial (ZUI); Zona de Uso Estritamente Industrial (ZEI); Zona de Uso Predominantemente Industrial 
(ZUPI); e Zona de Uso Diversificado (ZUD). 
 
5.4 Macrozoneamento 
 
O macrozoneamento é um instrumento que estabelece o uso e a ocupação do solo nas cidades, de acordo 
com as estratégias de política urbana. A partir dessa definição, é possível incentivar, coibir ou qualificar a 
ocupação em determinadas zonas, contribuindo para o controle de densidade demográfica e evitar também os 
vazios urbanos (BRASIL, 2002). 
 
5.5 Zonas especiais de interesse social  
 
Esse instrumento tem o intuito de incluir no zoneamento da cidade o estabelecimento de um padrão 
urbanístico próprio para o assentamento, a fim de incluir as parcelas marginalizadas da cidade em locais 
próprios para ocupação. Por meio desse instrumento é possível promover a urbanização e regularização das 
áreas urbanas ocupadas pela população de baixa renda. A população será provida de serviços básicos e de 
infraestrutura adequada para melhorar a qualidade de vida dos que habitam esses locais. O instrumento 
Zonas Especiais de Interesse Social é um dos instrumentos legais de regularização fundiária que visa 
incorporar os espaços urbanos irregulares como favelas, assentamentos urbanos precários e loteamentos 
irregulares à cidade legal (BRASIL, 2002). 
 

6. LEI FEDERAL DE PROTEÇÃO DA DEFESA CIVIL 
 
Com o auxílio desses instrumentos de planejamento territorial, citados anteriormente, e com o objetivo de 
contribuir para que o município esteja apto a enfrentar uma série de desastres, foi criada e aprovada a Lei 
Federal de Proteção da Defesa Civil nº 12.608, de 11 de abril de 2012. A Lei no 12.608 institui a Política 
Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), que autoriza a criação de sistemas de informações e 
monitoramento de desastres, capazes de prever e controlar os seus efeitos negativos. A Lei Federal 
estabelece algumas diretrizes e objetivos para as ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e 
recuperação voltadas à Defesa Civil.  
 
Apesar do Estatuto da Cidade regulamentar que o Plano Diretor seja obrigatório para os municípios com mais 
de 20 mil habitantes, com a aprovação da nova Lei Federal, os principais objetivos são distribuir competências 
entre as esferas de governo, determinando que todos os municípios, principalmente os com população menor 
que 20 mil habitantes, devam mapear as áreas de risco por meio de cartas geotécnicas. O parágrafo único do 
Art. 3º, da Lei nº 12.608, reza que  
 

A PNPDEC deve integrar-se às políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento 
urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, 
geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais políticas setoriais, 
tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável. 
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A partir da PNPDEC, é possível elaborar um planejamento onde é possível reduzir os riscos de desastres, 
prestar socorro e assistir às populações atingidas e recuperar as áreas que forem afetadas por desastres, por 
meio da avaliação e identificação das ameaças e vulnerabilidades do território urbano.  
 
De forma geral, a PNPDEC deve conter a identificação, assim como o mapeamento dos riscos nas áreas mais 
vulneráveis e suscetíveis aos desastres no País e fornecer também as diretrizes, em âmbito nacional e 
regional, sobre o monitoramento dos lugares suscetíveis a desastres, bem como a produção de alertas 
antecipados (FELTRIN e RAIA JUNIOR, 2012). 
 
A Lei Federal dispõe sobre a obrigatoriedade da elaboração e implementação dos Planos de Proteção e 
Defesa Civil nas três esferas do governo, bem como a elaboração do Plano de Contingência, que integrará os 
locais estratégicos de apoio, tais como os abrigos e armazéns temporários, as rotas para o transporte das 
equipes de atendimento até o local atingido e para os abrigos provisórios, e também a distribuição dos 
suprimentos em toda a rede assistencial (FELTRIN e RAIA JUNIOR, 2012). 
 
Cabe à União, aos Estados e aos Municípios, adotarem as medidas necessárias para elaborar o planejamento 
com base em pesquisas e estudos sobre as áreas de risco, e também realizar planejamentos e estudos para 
a preparação da cidade em ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, com o 
objetivo de reduzir os efeitos causados pelos desastres, bem como incentivar a elaboração de Planos de 
Contingências (BRASIL, 2012).  
 
De acordo com a Lei Federal, os municípios têm a função de conscientizar a população acerca das áreas de 
risco, combatendo, dessa forma, a ocupação de áreas vulneráveis, estimular o ordenamento da ocupação do 
solo urbano e orientar e capacitar as comunidades, antes e durante uma situação emergencial, a fim de 
promover autoproteção (BRASIL, 2012). 
 
Os municípios com áreas suscetíveis a desastres naturais, tais como deslizamentos e inundações, devem 
realizar o mapeamento contendo as áreas suscetíveis a desastres e adequar seus Planos Diretores de acordo 
com as disposições da referida Lei. Deve, também, elaborar planejamento de ações de intervenção preventiva 
e realocação de população de áreas de risco de desastres. Devem conter, adicionalmente, os instrumentos de 
planejamento territorial, tais como os parâmetros de uso e ocupação do solo, zoneamento, e diretrizes para 
previsão de áreas para habitação de interesse social, onde o uso habitacional for permitido (BRASIL, 2012).  
 
Segundo Feltrin e Raia Junior (2012, p. 10), durante a elaboração dos Planos de Contingências, 
 

(...) os municípios devem, ainda, identificar e administrar locais estratégicos que 
servirão de abrigos provisórios para assistência e/ou que servirão para alocar 
suprimentos, e devem prover solução de moradia às famílias que ficaram 
desabrigadas ou desalojadas por causa dos desastres, bem como elaborar plano de 
contingência para caso de desastres.  
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Como resultado do intenso processo de urbanização, o crescimento urbano desordenado, aliado à ocupação 
de áreas ambientalmente frágeis, trouxeram diversos problemas sociais. Um dos principais problemas tem 
sido a ocupação por parte da população de áreas irregulares (morros, encostas ou perto das margens de rios) 
que influenciam uma série de desastres urbanos, dentre os quais, no Brasil, há maior frequência na 
ocorrência de deslizamento de terras e inundações. Estes desastres têm deixado todos os anos perdas 
materiais de valor incalculável, além de um grande número de vítimas. 
 
Devido ao caráter de difícil previsão dos desastres naturais, é impossível eliminar a sua ocorrência, porém, a 
partir de ações e de planejamentos é possível mitigar as suas consequências, que vem sendo cada vez mais 
devastadoras. Nestas ocasiões, verifica-se um grande caos registrado nas cidades, com total 
comprometimento dos sistemas de transporte coletivo urbano, do transporte individual e do sistema viário, 
bem como no deslocamento de veículos e viaturas no atendimento dos serviços de emergência, tais como: 
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veículos da defesa civil, corpo de bombeiros, ambulâncias, polícia militar e civil, prefeitura municipal, dentre 
outros.  
 
Em vista disso, durante a elaboração do planejamento urbano, devem-se levar em consideração os 
instrumentos de planejamento territorial, que tem como objetivo fornecer diretrizes e normas que 
regulamentam e orientam o crescimento urbano e a sua utilização, com o intuito de assentar a população em 
locais com infraestrutura adequada. A partir desses instrumentos legais e da Lei Federal 12.608, de 10 de 
abril de 2012, os municípios deverão adequar os seus Planos Diretores, de acordo com a realidade de cada 
município, voltados para a gestão de desastres. Com esse planejamento, os municípios estarão aptos ao 
enfrentamento das dificuldades geradas pelos desastres, tais como a falta de coordenação entre as atividades 
logísticas, a falta de acessibilidade em lugares isolados e, também, o próprio colapso de toda infraestrutura 
em geral e também do sistema viário. 
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