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instalação e o funcionamento de em-
preendimentos habitacionais de for-
ma inadequada - projetos mal-con-

cebidos, ausência de investigação prévia do
passivo ambiental do terreno, desconside-
ração dos condicionantes do meio físico, con-
dições precárias de infra-estrutura, análise
socioeconômica insuficiente, ausência da
efetivação de medidas de mitigação, entre
outros aspectos - têm levado a situações de
degradação ambiental, no local de interven-
ção, causando prejuízos ao próprio empreen-
dimento e propiciando impactos ambientais,
que geralmente extrapolam a área do pro-
jeto. Isso acarreta redução da qualidade de
vida da população e elevação significativa e
desnecessária de custos para empreendedo-
res, usuários, população circunvizinha e Po-
der Público.

Os problemas têm início na escolha da
área e do tipo de projeto para o empreen-
dimento, agravam-se durante sua construção
e têm continuidade na fase de ocupação. Co-
mo resultado, chega-se até a gerar situações
de risco, com ocorrência de acidentes e, mui-

tas vezes, registros de vítimas em números
alarmantes e crescentes.

Medidas corretivas tendem a exigir
elevado custo financeiro e social, pois os re-
cursos necessários são normalmente vulto-
sos e as obras instaladas freqüentemente
mostram desempenho insatisfatório. Em ge-
ral, passa-se por repetidos malogros até a
estabilização efetiva do local, com a recupe-
ração da área para ocupação segura e a mi-
tigação dos impactos ambientais negativos.

Contrapondo a tal situação, esta publi-
cação propõe a adoção integrada de medidas
preventivas, que considerem, além do pró-
prio empreendimento, os impactos ambien-
tais que extrapolam a área de intervenção.
Tais medidas podem ser efetivadas, para cada
fase do empreendimento, por meio de ins-
trumentos de planejamento e gestão am-
biental, os quais surgiram e vêm se desen-
volvendo no bojo da evolução da abordagem
da questão ambiental, e cujos princípios e
procedimentos têm sido crescentemente
adotados em diversos países.
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