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Resumo 

O Processo de urbanização no Brasil ocorreu de forma rápida e intensa. O acesso a 
moradias dignas em locais adequados é uma das carências para a maioria da 
população de baixa renda no país. As cidades são espaços que exercem atração 
sobre os sujeitos que buscam melhores condições de vida. Todavia, muitos não 
encontram oportunidades de trabalho e moradia sendo obrigados a viver em locais 
precários. A cidade de Ponta Grossa congrega um número considerável de famílias 
de baixa renda morando nas margens dos arroios da cidade. Na área central da 
cidade de Ponta Grossa, está localizada a cabeceira do Arroio Pilão de Pedra, onde 
existem encostas íngremes e talvegues encaixados. A bacia hidrográfica do arroio 
Pilão de Pedra abrange cinco bairros, além da região central, percorremos bairros 
Uvaranas, Jardim Carvalho, Neves e Órfãs. Neste trabalho os levantamentos foram 
realizados nas vilas Vilela, Mariana e Ana Rita onde se encontram as famílias que 
estão em áreas de risco.Essa área apesar de apresentar riscos de acidentes 
geológicos e geomorfológicos é ocupada por diversas famílias, desde a década de 
1980 até os dias atuais. Desse modo, foram realizados levantamentos de dados 
físicos e ambientais na bacia do Arroio Pilão de Pedra e também o levantamento 
socioeconômico com 168 famílias que habitam na margem do arroio. Portanto, se 
pretende constatar a atual situação socioambiental do arroio Pilão de Pedra e as 
probabilidades de risco para as famílias que ocupam suas margens. A precariedade 
e a falta de infraestrutura das habitações são uma das grandes preocupações dos 
órgãos municipais e também agrava o estado de degradação ambiental. Como a 
bacia do Arroio Pilão de Pedra é por lei, Área de Preservação Permanente a 
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa pretende revitalizar as áreas verdes 
degradadas pela ocupação irregular. Quanto à questão social, há um projeto de 
remanejamento dos moradores com intuito de prevenir futuras situações de maior 
risco e garantir acesso a melhores condições de vida às famílias que ocupam essas 
áreas. Tais projetos estão sendo realizados e devem ser executados pelo órgão 
responsável da cidade a PROLAR com parceria do Governo federal. 
 
Palavras Chaves: Arroio Pilão de Pedra, degradação ambiental, assentamentos 

precários. 
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Introdução 

 

A dívida social acumulada no Brasil em relação à carência habitacional é 

preocupante. São mais de sete milhões de famílias que precisam de moradias 

novas, além de 10milhões de domicílios com problemas de infraestrutura básica. As 

desigualdades sociais e a concentração de renda se manifestam fisicamente nos 

espaços segregados das nossas cidades.  

A ausência habitacional constitui um dos maiores problemas sociais já visto. A 

falta de moradia digna para população carente corresponde a 92% do déficit 

habitacional brasileiro.Para transformar esse quadro, além de destinar maior volume 

de recursos, o Governo Federal tem dado atenção especial ao planejamento do 

setor habitacional e criou novas condições institucionais como a Secretaria Nacional 

de Habitação do Ministério das Cidades. (IBGE, 2010). 

O processo de urbanização nas últimas décadas apresenta uma expansão 

desordenada na cidade de Ponta Grossa, com ocupações em terrenos íngremes nas 

cabeceiras dos arroios. O arroio Pilão de Pedra apresenta uma localização 

privilegiada, pois está no centro urbano da cidade de Ponta Grossa epor esse 

motivo, as famílias de baixa renda ocupam quase todo seu percurso de forma 

desorganizada, com pouca infraestrutura, se alojando em suas margens e causando 

graves prejuízos ao meio ambiente, além dos riscos às próprias vidas. 

 Os desmoronamentos, deslizamentos e enchentes causados pela erosão 

acentuada nos canais de drenagem e o assoreamento nos leitos dos rios, são os 

maiores danos ao ambiente e resultam em prejuízos e risco a vida. Em sua maior 

parte, o processo de degradação ambiental na bacia do Arroio Pilão de Pedra, 

ocorre pelas ocupações irregulares e pelas características socioeconômicas e 

culturais da população que ocupa essa área do que pelos fatores ambientais e a 

dinâmica natural.  

A não observância de formas conservacionistas pra o uso e ocupação da 

terra tende a produzir sérios problemas de deterioração ambiental, pondo em risco a 

qualidade ambiental de caráter irreversível na paisagem. O uso e ocupação da terra 

na bacia apresentam estágios variados de degradação ambiental, os quais podem 

ser percebidos em todo o percurso do arroio Pilão de Pedra. 

A PROLAR é a companhia de habitação da cidade de Ponta Grossa-PR, que 

vem fortalecendo a parceria com o Governo Federal por meio do Programa de 



Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários. A cidade 

junto com os órgãos locais responsáveis, há tempo reconhece a necessidade de 

beneficiar famílias que estão em áreas de risco, fundos de vales, e que ocupam as 

margens de arroios e rios, evitando riscos iminentes à vida.  

Desse modo, analisar as características físicas e sociais da área se tornam 

indispensáveis. A partir do entendimento da atual situação de risco geoambiental do 

Arroio Pilão de Pedra e das questões socioeconômicas da população que ocupa 

essa área, é possível compreender o atual contexto local e tomar as providências 

cabíveis para atender as necessidades desses sujeitos e as determinações legais e 

ambientais que regem essa área. 

 

Materiais e Métodos 

A metodologia desse trabalho foi realizada em duas fases.Num primeiro 

momento foi realizado levantamentos de dados secundários. A revisão de literatura 

proporcionou avanços sobre as questões geoambientais do arroio, das áreas de 

Preservação Permanente, substrato geológico, solos, geomorfologia, processos 

erosivos atuantes e áreas de risco geotécnico, análise da água do arroio e de suas 

margens, e por fim, análise da infra-estrutura presente e padrão habitacional. Muitas 

dessas características físicas são passíveis de alterações, dinamizadas pela 

presença humana, sobretudo quando há implantação de assentamentos irregulares.  

 Em seguida foi realizado levantamento de dados primários na coleta de 

informações necessárias sobre as famílias que ocupam as margens do Arroio Pilão 

de Pedra. Durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2012, iniciou-se 

a coleta de dados dos cadastros socioeconômicos das famílias inscritas na 

PROLAR, dos dados do CADÚNICO, das visitas domiciliares realizadas, do 

questionário de pesquisa e as observações da área de intervenção.O questionário 

buscou avaliar a satisfação dos moradores com relação a inúmeros aspectos da vida 

social, comunitária, da moradia e da infraestrutura.  

Por fim, os mapas de diversos temas foram produzidos no programa ArcView 

GIS 3.2. Os depoimentos de moradores e os registros fotográficos foram primordiais 

para ilustrar os problemas ambientais e de infraestrutura que as áreas apresentam. 

Logo em seguida as casas beneficiadas começaram a ser georreferenciadas com 

uso do aparelho GPS Garmim 60CCSx, para então serem espacializadas em mapas 

temáticos. Esses mapas foram gerados a partir de arquivos shapefile da 



Universidade Estadual de Ponta Grossa e da Base Cartográfica do GeoPortal da 

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, concernentes à hidrografia, arruamento 

(curvas de nível com eqüidistância de 5m), e utilizando-se os pontos 

georreferenciados e análises no local. 

 

Características da área de estudo 

 A cidade de Ponta Grossa é banhada pelas principais bacias hidrográficas5 do 

Estado do Paraná, as dos rios Ribeira e Tibagi.  Ponta Grossa é o centro irradiador 

de vários rios, que cortam a paisagem por todos os lados apresentando uma 

drenagem radial. A cidade apresenta aspectos físico-naturais peculiares no seu sítio 

urbano, demarcado pela topografia com encostas íngremes e talvegues encaixados. 

Na área central, onde se situa o alto topográfico, estão localizadas as cabeceiras 

dos arroios de onde partem 12 bacias hidrográficas em direção aos bairros e vilas, 

totalizando 170 km de arroios em áreas urbanas. (ROGALSKI, 2011). 

A bacia hidrográfica do Arroio Pilão de Pedra encontra-se no Segundo 

Planalto Paranaense, nos Campos Gerais, e possui um perímetro de 14,73 km e 

abrange uma área de 8,48 km² entre bairros e vilas. O arroio possui uma extensão 

de 5.929,30m, da sua nascente na área central da cidade de Ponta Grossa, na 

Praça Barão do Rio Branco, até a confluência com o Arroio Lageado Grande, nas 

proximidades da vila Baraúna. (BAHR, 2005). 

A bacia hidrográfica do Arroio Pilão de Pedra é predominantemente associada 

ao tipo de vegetação de Floresta Ombrófilia mista, localizada nas encostas, vales e 

sob a forma de capões isolados. Com os trabalhos realizados em campo pode se 

constatar dois tipos de vegetação, os campos e as matas.  

Na vila Vilela é onde se encontra resquícios da Floresta Ombrófila mista e 

capões de mata. Nessa área, a margem esquerda da bacia, encontra-se a área de 

maior declividade de onde parte um dos afluentes do arroio. Segundo Bahr (2005) 

essa floresta faz parte da cobertura vegetal original, embora hoje se encontre 

bastante modificada. Na margem direita do arroio foi verificada vegetação de matas. 

A geologia do arroio Pilão de Pedra contempla as Formações Furnas e Ponta 

Grossa, pertencentes ao Grupo Paraná (D). Também se encontra o Grupo Itararé 

(C-P), rochas do magmatismo Serra Geral (J-K) e Depósitos quaternários. Em 
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relação aos solos, há a presença de três tipos principais caracterizados no arroio 

Pilão de Pedra os latossolos, cambissolos e os hidromórficos. (BAHR, 2005). 

O cambissolo predomina na bacia hidrográfica do arroio Pilão de Pedra. Esse 

tipo de solo ocorre nas vertentes e possui até um metro de espessura, sendo 

considerado pouco profundo. Os substratos rochosos em que ocorre este tipo de 

solo são o Grupo Itararé, Formação Furnas e Formação Ponta Grossa.  O 

cambissolo possui características como:solos heterogêneos, poucos evoluídos se 

muitos susceptíveis a erosão.  (UEPG, 2003).  

Na área de intervenção (Figura-1), a altitude máxima da bacia hidrográfica do 

Arroio Pilão de Pedra é de 970 metros, encontrada nas proximidades da Estação de 

Tratamento da Sanepar (Companhia Paranaense de Saneamento), na Rua Coronel 

Francisco Ribas. A altitude mínima é encontra na confluência com o Arroio Lageado 

Grande, em torno de 850 metros. 

Localização da área de estudo  

 

 

 



 

Reflexões sobre a Urbanização e degradação ambiental 

 

Os desastres naturais se tornam um dos maiores problemas públicos nas 

cidades. As habitações precárias, em funções das características socioeconômicas 

de seus moradores ocupam áreas como fundos de vale, margens de rios e 

encostas. Essas áreas são geralmente associadas a acidentes naturais, como 

enchentes, erosões e escorregamentos. (PISANI e ZMITROWICZ, 1998). 

Segundo Borelli (2011), a dialética socioespacial das cidades está baseada 

num modelo de ocupação urbana claramente polarizada e desigual, intensificada 

desde a década de 1970, e o fenômeno da periferizacão, com incorporação de um 

vasto espaço, em sua grande parte, pela invasão de terras por loteamentos 

clandestinos e favelas.  

A expansão das áreas periféricas está relacionada à procura por habitação 

em áreas com baixo preço da terra, provocando um aumento das ocupações 

precárias, como favelas e loteamentos irregulares, em áreas sem infraestrutura e 

expostas a risco e degradação ambiental. (BORELLI, 2011).  

 O rápido processo de urbanização desordenado nas regiões periféricas faz 

com que grande parte das áreas urbanas de risco e proteção ambiental, tais como 

as margens dos cursos d'água, esteja ameaçada pelas ocupações precárias de uso 

habitacional de baixa renda, e por total falta de alternativas habitacionais, seja via 

mercado privado, seja via políticas públicas sociais. (MARICATO, 2003, apud 

BORELLI, 2011). 

As famílias de baixa renda tendem a residir em áreas com baixas condições 

urbanísticas e sanitárias e em situações de risco e degradação ambiental. As áreas  

de ocupação são geralmente aquelas desvalorizadas no mercado de terras, devido 

às características de risco e à falta de infraestrutura urbana. Os terrenos próximos 

de cursos d'água e de lixões, ou com declividade acentuada se tornam áreas 

atrativas para ocupação irregular, uma vez que estas se constituem nas únicas 

áreas acessíveis a população de baixa renda, seja porque são públicas e ou de 

preservação, e assim, encontram-se sem utilização. Neste sentido, entende-se que 

degradação ambiental: 

Éa degradação do meio ambiente, causado pela ação do homem, 
que, na maioria das vezes, não respeita os limites impostos pela 
natureza. A degradação ambiental é mais ampla que a degradação 



de solos, pois envolve não só a erosão de solos, mas também a 
extinção de espécies vegetais e animais, a poluição de nascentes, 
rios, lagos, o assoreamento e outros impactos prejudiciais ao meio 
ambiente e ao próprio homem. (GUERRA, 2006, p. 184). 

 
 

 Os prejuízos, danos e riscos envolvem além dos ambientais, risco direto e 

danos ao ser humano.A retirada da vegetação e a exposição dos solos, somadas as 

características geológicas e geomorfológicas, são fatores condicionantes de 

problemas geoambientais, pois a área se torna mais susceptível a processos 

erosivos. As famílias que ocupam as margens de rio, neste caso o Arroio Pilão de 

Pedra, correm risco por deslizamentos e desmoronamentos nas encostas e 

enchentes nas áreas planas. 

 No Brasil, os desastres naturais que causam maiores danos são os 

movimentos de massa e as inundações. Os movimentos de massa são rupturas de 

solo/rocha que incluem os escorregamentos,as corridas de detritos/lama e as 

quedas de blocos de rocha.Podem ser naturais ou alterados pela ação do 

homem.Essas rupturas, também conhecidas como “quedas de barreiras”, podem 

ocorrerem qualquer área de elevada declividade, em períodos de chuvas 

prolongadas ou intensas. (PIMENTEL, et al, 2007). 

 Segundo Pimental, et al, (2007), as causas dos movimentos de massa são 

diversas e decorrentes, sobretudo, das características naturais dos terrenos, mas 

podem ser gravados e acelerados pela forma de ocupação humana. As inundações 

também são fenômenos naturais. Todavia, a ocupação de áreas inadequadas como 

leito e margens de rios, pode resultar em sérios danos materiais e perdas de vidas. 

A gestão pública deve estar conscientizada tanto das questões sociais em 

que se encontram as famílias, quanto das questões ambientais. A gestão municipal 

é responsável pelo processo de planejamento e também pela fiscalização das áreas 

ambientalmente sensíveis, visando sua conservação e evitando a ocupação. Há 

necessidade de intervir com políticas públicas e criação de projetos que visem tanto 

a relocação de famílias carentes que vivem em áreas de risco quanto a revitalização 

e conservação das Áreas de Preservação Permanente (APP’s). Assim, as parcerias 

do governo federal com o municipal é importante para conseguir gerar condições de 

qualidade de vida digna as famílias que vivem em áreas impróprias. 

 



Programa de regularização de assentamentos precários: caracterização das 

famílias que ocupam abacia hidrográfica do Arroio Pilão de Pedra Ponta 

Grossa-PR 

A Secretária Nacional de Habitação está inserida no Programa de 

Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários, e têm por 

objetivo promover a urbanização, a prevenção de situações de risco e a 

regularização fundiária de assentamentos humanos precários, articulando ações 

para atender as necessidades básicas da população e melhorar sua condição de 

habitabilidade e inclusão social. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2012). 

O referido programa surge com o intuito de suprir as necessidades de 

habitação da população de baixa renda nas áreas urbanas, garantindo a estes o 

acesso à moradia digna com padrões mínimos de sustentabilidade e segurança. O 

Programa é voltado principalmente para apoiar estados e municípios e contempla 

intervenções necessárias à regularização fundiária,segurança, salubridade e 

habitabilidade de população localizada em área inadequada e irregular à moradia, 

visando a sua permanência ou relocação. 

A companhia de habitação da cidade de Ponta Grossa-PR (PROLAR) tem 

fortalecido parceria com o governo federal com o Programa de Urbanização, 

Regularização e Integração de Assentamentos Precários. O município junto com os 

órgãos locais responsáveis, a tempo reconhece a necessidade de beneficiar famílias 

que estão em áreas de risco, fundos de vales, e que ocupam as margens de arroios 

e rios, evitando, assim, riscos iminentes à vida.  

A cidade de Ponta Grossa-Pr possuía em 2010 o total de 311.611 mil 

habitantes, sendo que 13.000 mil, ou 4% da população, vivem em áreas irregulares 

e de risco, em condições precárias e esperam a oportunidade da aquisição da 

moradia própria. Um dos objetivos desse Programa é diminuir o déficit habitacional 

na cidade, sobretudo as famílias que ocupam as margens da bacia hidrográfica do 

arroio Pilão de Pedra. O projeto irá beneficiar 168 famílias, que serão relocadas para 

o núcleo habitacional Parque das Andorinhas. O projeto é financiado com recursos 

do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS, vinculado ao 

programa de urbanização e regularização de assentamentos precários.  

A bacia hidrográfica do Arroio Pilão de Pedra abrange cinco bairros, além da 

região central da cidade, estão os bairros Jardim Carvalho, Neves, Orfãs e 

Uvaranas. As vilas: Ana Rita, Vilela e Mariana, são onde estão localizados os 



assentamentos precários irregulares de baixa infraestrutura das 168 famílias 

beneficiadas pelo projeto. Como se observa, as famílias ocupam a faixa dos 30 

metros da margem do Arroio Pilão de Pedra. (Figura-2). 

 

 O Programa de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos 

Precários irá beneficiar apenas 168 famílias que estão na margem do arroio, e estas 

famílias estão localizadas em três vilas distintas da cidade: as vilas Vilela, Mariana e 

Ana Rita.  As outras famílias que ocupam as margens do Arroio Pilão de Pedra terão 

de aguardar ser beneficiadas por outros projetos de habitação. 



Muitas famílias que moram nas margens do Arroio Pilão de Pedra, se 

encontram nesse local há 30 anos. Nas visitas foi relatado que o volume da água do 

arroio era menor e com o passar dos anos aumentou. No entanto, também 

aumentaram os resíduos depositados no arroio pelos próprios moradores. Dentro do 

arroio existe todo tipo de resíduo e mesmo existindo a coleta de lixo alguns 

moradores ainda o despejam no local.  

a) Condições socioeconômicas e exclusão social 

Através dos cadastros da Companhia de Habitação de Ponta Grossa – 

PROLAR obteve-se dados sobre as condições socioeconômicas dos moradores que 

habitam nas margens do arroio Pilão de Pedra. (Quadro-1). 

Quadro-1 Condições socioeconômicas das 168 famílias beneficiadas pelo projeto. 

Idade 0-25 anos 26-30 anos 31-40 anos 21-50 anos 51 - 60 
anos 

Acima de 
60 anos 

Sem 
informação 

- 10% 8% 13% 10% 10% 7% 43% 

Escolaridade Analfabeto Fundamental Ensino 
Médio 

Superior 
incompleto 

- 
 

- Sem 
informação 

- 8% 35% 13% 1% - - 43% 

Sexo do 
titular 

Feminino Masculino - - - - Sem 
informação 

- 39% 17%     43% 

Estado Civil 
do Titular 

Solteiro Casado União 
estável 

Viúvo Divorciado Separação 
ilegal 

- 
 

- 13% 10% 25% 5% 1% 4% - 
 

Número de 
Dependentes 

Sem 
Dependentes 

1 2 3 4 Acima de 
4 

Sem 
Informações 

- 12% 15% 16% 8% 4% 2% 43% 

Renda 
familiar 

1 salário 1 a 2 salário 2 a 3 
Salário 

- - - Sem 
informação 

 35% 17% 4% - - - 43% 

Emprego do 
Titular 

Formal Informal Aposentado Pensionista Do lar Não 
consta 

Sem 
informação 

- 7% 21% 6% 3% 15% 4% 43% 

Fonte: PROLAR, 2012 
Org: Lombardi, 2013 

 

No (quadro-1), percebe-se que os moradores do Arroio Pilão de Pedra estão 

dentro de diversas faixas etárias, mas os titulares das casas possuem idades de 

0até 25 anos e somam 10%, os de 31 a 40 anos são 13%; 7% dos titulares possuem 

mais de 60 anos. Em relação à escolaridade, 35% dos titulares possuem o ensino 

fundamental incompleto,13% o ensino médio e 8% são analfabetos. Concluiu-se que 



a baixa escolaridade e a falta de conhecimento podem agravar a condição e 

exclusão social dessas pessoas e a precariedade em que vivem. 

Dentro do contexto das novas constituições familiares, 39% dos titulares do 

projeto são mulheres e somente 17%são do sexo masculino. Somente 10% dos 

titulares são casados e cerca de25% vive em união estável.  

No contexto histórico e cultural, as famílias de baixa renda, tem maior número 

de filhos. Contudo, as famílias abordadas pela pesquisa têm baixo número de 

dependentes, onde 12% das famílias não possuem dependentes,15% possuem 1 

dependente , 16% possuem 2 dependentes,  e apenas2% das famílias possuem 

acima de 4 dependentes. 

Com relação à renda dessas famílias, 35% delas ainda sobrevivem com até 1 

salário mínimo e 17% vivem com 1 a 2 salários. Não foi percebido um avanço social 

na empregabilidade dos titulares,pois a maioria está inserida no mercado informal, 

apenas 7% no emprego formal e 15%trabalham no lar. Esses fatores sociais 

contribuem para a baixa qualidade de vida dos moradores do Arroio Pilão de Pedra. 

Para Mendonça e Kozel (2002) na sociedade se compõe o espaço. Assim, as 

interações e ações de uns com os outros são marcadas por intensa complexidade 

das relações socioespaciais. As transformações não são decorrentes apenas das 

questões econômicas, elas se reforçam nas diferenças socioculturais entre grupos, a 

pobreza e as falta de oportunidades é resultado de exclusão nos diversos espaços. 

Assim, as famílias que habitam nas margens do Arroio Pilão de Pedra 

apresentam condições de vida precárias de pobreza e exclusão socioespacial. As 

mudanças devem ultrapassar a relocação das famílias para casas dignas, e atingir 

também a estrutura social e cultural.  

As modificações ocorridas entre os indivíduos de uma sociedade encontram 

forças determinantes em todas as transformações ocorridas historicamente. De tal 

modo, em cada época, cada grupo, nas relações uns com os outros, possui suas 

próprias práticas sociais, resultando na inclusão e exclusão no espaço social. 

(MENDONÇA e KOZEL, 2002).  

Na sociedade atual não são todos os espaços que garante oportunidades e 

reconhecem as dificuldades de uns segmentos da sociedade. A exclusão 

socioespacial a qual se refere aqui é a falta de oportunidades de trabalho e acesso a 

educação formal, fatores limitantes para um pleno desenvolvimento socioespacial 

das famílias que habitam no entorno do Arroio Pilão de Pedra.  



 

Condições das habitações das famílias que ocupam as margens do 

Arroio Pilão de Pedra 

Em relação às condições que se encontram as habitações que se localizam 

nas margens do Arroio Pilão de Pedra, as famílias, em sua maioria entendem que 

suas casas apresentam pouca segurança, e estão em áreas de risco. (Quadro-2). 

Quadro-2 Condições das habitações das famílias beneficiadas pelo projeto. 

Condições de 
Moradia 

Ótima Bom Ruim Péssima Sem 
Informações 

- 8,93% 31,55% 16,07% 15,48% 27,98% 

A casa oferece 
segurança 

Sim Não - - Sem 
informação 

- 25,60% 45,24% - - 29,17% 

Considera a 
existência de  

situação de risco 

Sim Não - - Sem 
informação 

 

- 46,43% 25,60% - - 27,98% 

O local propicia 
algum problema de 

saúde 

Sim Não - - Sem 
Informação 

- 45,24% 26, 79%   27,98% 

Fonte: PROLAR, 2012. 
Org: Lombardi, 2013 

 

É nas vilas Ana Rita, Vilela e Mariana, onde se encontra o maior número dos 

assentamentos precários da bacia hidrográfica do Arroio Pilão de Pedra. Nessa área 

os afluentes recebem uma carga elevada de contaminantes, que são focos de 

doenças. A contaminação é originada a partir de atividades humanas como a 

deficiência na coleta de lixo e esgoto doméstico. Assim, o acúmulo destes vem 

acarretando problemas de ordem sanitária, social e ambiental. (ROCHA e NETO, 

2010). 

 

Foto-1 população despeja lixo no arroio, transformando-o em um grande canal de esgotos, sujeito a 
inundações e foco permanente de doenças, está habitação se localiza no final da R. Julio Perneta na 

margem esquerda. Há vários assentamentos com essas mesmas condições. 



 
Fonte: arquivo pessoal, 2012. 

 

Áreas de risco geotécnico do Arroio Pilão de Pedra e degradação ambiental 

As áreas incluídas no projeto compreendem as vilas Ana Rita, Vilela e Mariana. 

Nesses locais ocorrem problemas sociais e ambientais, devido expansão urbana 

desorganizada. Sendo assim, sob o ponto de vista geotécnico, essas áreas tem a 

condição de risco aumentada pela ocupação irregular associada à deficiência de 

infraestrutura das moradias. 

Sabe-se que um dos maiores problemas ambientais em áreas irregulares 

ocupadas por populações de baixa renda é a degradação do meio ambiente. Os 

processos erosivos são acelerados pela ação antrópica e tendem a se tornar mais 

nocivos, configurando um quadro de risco iminente aos moradores.  

Nas áreas de intervenção foi possível identificar a atuação de processos 

erosivos e probabilidades de risco na mudança da dinâmica fluvial do arroio e de 

suas margens. As principais causas do desencadeamento e da evolução desses 

processos nas vilas Vilelas, Mariana e Ana Rita são: 

Características geológicas e de solos 

Na área de intervenção como já foi descrito anteriormente, os solos compõe-

se em maior intensidade de cambissolos, que por serem incoesos indicam maiores 

probabilidades de problemas geoambientais quando associados a outras 

características do sítio urbano como: tipos de encostas, declividade, tamanhos das 

rampas, o clima e a pluviosidade, levando ao aumento na sua suscetibilidade a 

erosão, ou seja, o material particulado nessa região, facilmente pode ser removido 

pelas águas pluviais e fluviais por se tratar de solos frágeis. Em toda a margem 

esquerda do arroio há probabilidade de deslizamentos. 



Retirada da vegetação 

Os processos erosivos das áreas do arroio Pilão de Pedra ocorrem devido à 

redução nos teores de matéria orgânica dos solos provocados pela retirada da 

vegetação nativa e maior exposição dos solos aos fatores abióticos, intensificando o 

processo de degradação. Essa situação é agravada pela falta de conhecimento da 

população, além dos aspectos de ordem climática, característicos do local. O 

assoreamentos que ocorrem nas margens prejudica a escoamento do rio. 

Localização das habitações precárias 

As habitações se localizam nas margens do arroio e possuem pouca 

infraestrutura e ocupam uma faixa designada de depósito fluvial. Os depósitos 

fluviais são o material transportado e acumulado pelos rios. Assim, adquire formas 

topográficas diversificadas de acordo com o modelado resultante do trabalho dos 

rios. Com os intensos processos naturais e a intervenção humana, há probabilidades 

de riscos e desastres nas duas margens do arroio.  

 

Foto-2 Habitação localizada no final da R. Haity na vila Ana Rita. A enchente levou praticamente uma 
parte da casa. Ainda há probabilidade de risco de enchentes neste local do arroio. 

 

Fonte, Arquivo pessoal, 2012 

 

Disposição e acúmulo de lixo 

O lixo urbano é um grande problema ambiental sobretudo quando associado 

a questão dos recursos hídricos e assentamentos humanos irregulares. Os 

moradores despejam grandes quantidades de lixo e esgotos domésticos no Arroio 

Pilão de Pedra, pela falta de saneamento básico nas casas. 



 Na Vila Ana Rita, sobretudo no final da Rua Bartolomeu Gusmão a grande 

quantidade de lixo depositada é preocupante, pois o material fica exposto ao sol e a 

chuva podendo se tornar focos de doenças e infestação de pragas no local, 

prejudicando a saúde da população. Isso eleva os gastos com o tratamento da 

saúde das vítimas de doenças causadas por ratos, baratas e moscas. A população 

fica vulnerável às doenças, como tuberculose, esquistossomose, doenças de 

chagas, desidratação, as quais atingem principalmente as crianças. 

 

Foto-3 A sujeira e o lixo colocado nas proximidades do arroio aumentam a poluição do solo, das 
águas, do ar e agrava as condições de saúde da população local. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2012 

  

 Olixo nas margens do arroio na vila Vilela é um dos principais problemas que 

afeta a bacia. Neste processo ocorre o acúmulo de lixo, entulho e outros detritos no 

fundo do rio, que associado a erosão das margens, agrava o assoreamento, 

provocando enchentes na épocas das chuvas, que ocorrem sobretudo no verão. 

 

Gradiente de declividade 

O conhecimento da declividade no espaço geográfico é um dos fatores de 

fundamental importância para o gerenciamento ambiental.Na vila Ana Rita nas Ruas 

Evaristo da Veiga, Haity, Carlos Chagas e Julio Perneta, a declividade chega aos 

45% sendo terrenos muito acidentados; na vila Vilela na Rua Bernado Vaconcelos, é 

onde estão os assentamentos na margem esquerda do arroio, a declividade é de 12 

a 24% sendo esse terreno ondulado e bastante suscetível a processos erosivos e 



deslizamentos. Na Vila Mariana os assentamentos na Rua Virgilio Carneiro Gomes, 

apresentam declive em torno de 0 a 3% e de 3 a 12% considerado terreno plano e 

de suave ondulado respectivamente, e as casas desse local estão suscetíveis a 

enchentes, por ocuparem as margens do arroio, ocupando áreas de preservação, 

pois segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), pela legislação 

vigente para delimitação das áreas de preservação permanente, definida através de 

resoluções, considera em seu artigo 2º, as encostas com declividade superior a 30% 

como áreas de preservação permanente. 

Existem diversos fatores que compõem o risco geomorfológico: declividade; 

erosão de solos; exposição de pessoas nas áreas de riscos; padrão de construção 

das casas situadas nas áreas de riscos; hidrologia do local, entre outros. Dessa 

maneira, percebe-se que por diversos fatores a área em questão apresenta alto 

nível de risco para a população. 

 

Arruamento sem pavimentação e sistema de drenagem pluvial 

Há ausência de infraestrutura das vilas como a falta de pavimentação, guias, 

valas, boca de lobo e de sarjetas, faz com que a concentração de fluxo superficial de 

águas pluviais desintegre cada vez mais o solo exposto, pela falta de vegetação,  

ocorrendo também à formação de sulcos, sobrecarregando o escasso e precário 

sistema de drenagem encontrado, que muitas vezes encontram-se danificados, 

entupidos e mal conservados, o que aumenta o assoreamento dos cursos de água. 

O sistema de drenagem e o traçado viário instalado com ruas perpendiculares 

às curvas de nível, ou seja, no sentido da declividade do terreno, são também 

intensificadores dessa dinâmica. Com a falta de bueiros, também chamados de 

valetas, sarjetas ou sumidouros, as valas, geralmente localizadas ao longo das vias 

pavimentadas suportam o escoamento das águas da chuva drenadas pelo meio-

fio/lancil. Quando não há adequação dessa infraestrutura iniciam os processos 

erosivos como sulcos e voçorocas. 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Via_p%C3%BAblica
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_pluvial
http://pt.wiktionary.org/wiki/meio-fio
http://pt.wiktionary.org/wiki/meio-fio
http://pt.wiktionary.org/wiki/lancil


Foto-4 Na vila Ana Rita, Rua Souza Franco, além de não ser pavimentada não possui nenhum bueiro, 
sarjetas ou valas, os bueiros que são usados como ponto de inspeção para a galeria pluvial, neste 
caso, não há galerias e ocorrem incisões erosivas “sulcos” na rua não pavimentada. Na margem 
esquerda a declividade é bem acentuada e na margem direita é menos declivoso, porém ambos 

levam uma carga grande de sedimentos para o canal principal do rio. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2012. 

 

  

 
 As áreas analisadas dentro da bacia do Arroio Pilão de Pedra nas vilas Ana 

Rita, Vilela e Mariana, são consideradas impróprias para o assentamento humano 

por estarem sujeitas a riscos naturais.Os levantamentos indicam probabilidade de 

risco, principalmente pela localização das habitações precárias e irregulares as 

margens do arroio sujeitas a inundação, em áreas de alta declividade (encostas ou 

topos de morros) com risco de desmoronamento ou deslizamento de terra e áreas 

contaminadas por resíduos tóxicos como lixo e esgoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Galeria_pluvial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natureza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inunda%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Encosta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deslizamento_de_terra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Res%C3%ADduos_t%C3%B3xicos


Conclusões 

Por meio das análises pode-se constatar que a ocupação irregular pela 

população na bacia hidrográfica do Arroio Pilão de Pedra, com fatores geológicos e 

geomorfológicos não adequados a moradia, contribui não apenas para a degradação 

ambiental,como coloca em risco a vida dessas pessoas. A bacia hidrográfica 

apresenta grande complexidade ambiental devido às profundas alterações causadas 

pela forma como aconteceu o processo de urbanização. 

As modificações intensificadas pela ação antrópica que ocorrem no meio 

ambiente, se tornaram um risco as famílias que habitam as margens do arroio. Os 

processos naturais de erosão, assoreamento, deslizamento de terras, entre outros, 

são acelerados pela presença de assentamentos precários. 

 A falta de infraestrutura nos assentamentos irregulares nas vilas Ana Rita, Viela 

e Mariana é preocupante. As áreas ocupadas pela população de baixa renda são os 

fundos de vale e áreas com declives superiores a 30% e as planícies de inundação do 

arroio. Estas áreas não são indicadas para a moradia, pois estão susceptíveis a 

ocorrência de movimentos de massa, inundação e outros problemas geoambientais.   

Os dados apresentados nesse artigomostram a urgência no processo de 

relocação e assistência a essas famílias que necessitam de casa própria e 

regularizada e um local seguro e sem riscos a vida. Não se pode negligenciar 

também a situação de degradação ambiental que se encontra essa bacia 

hidrográfica. Com as ações que estão sendo tomadas pelo Poder Público e órgãos 

gestores se espera a melhoria da condição socioeconômica das famílias que serão 

relocadas e a revitalização da área de preservação permanente da bacia do Arroio 

Pilão de Pedra. 
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