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RESUMO 

O uso e a ocupação do solo são fatores determinantes para a qualidade ambiental dos fundos de 
vale nos grandes centros urbanos. A inadequada gestão do território ou ações antrópicas 
somadas a fatores naturais como grandes precipitações e declividade do terreno podem causar 
movimentos de terra e grandes erosões. A bacia do Córrego Água Fresca em Londrina, PR 
possui um exemplo de feição erosiva provocada por esses fatores. A erosão teria começado 
devido ao rompimento de uma tubulação de água pluvial e, se agravado devidos aos índices de 
chuva e declividade do entorno, atingindo dimensões preocupantes. Neste caso, deve haver uma 
visão integradora para que a solução desse problema seja encontrada e aplicada com eficiência, 
para que maiores riscos não atinjam a população. 
 
Palavras-Chaves: Bacia Hidrográfica. Erosão. Uso e Ocupação do Solo. Ação Antrópica. 
 

Introdução 

A paisagem produzida historicamente pelo homem é reflexo e herança da 

relação deste com a natureza que, ao longo dos anos condicionou diferentes tipos de uso e 

ocupação do solo em suas diversas escalas. O solo, como parte integrante do meio natural, é 

em sua dinâmica, susceptível a processos erosivos que podem ocorrer naturalmente ou por 

influência de ações antrópicas, tanto em ambientes rurais quanto urbanos.  

Segundo Camapum, (2006) os tipos de erosão são classificados em quatro 

grandes grupos, sendo estes: erosão hídrica, erosão eólica, erosão glacial e erosão 



organogenética. No presente trabalho será destacado, dentre os tipos de erosões apresentados, 

a erosão sofrida por influência antrópica de origem hídrica.  Esta é provocada pela ação da água 

que atua superficialmente sobre o solo, onde sua intensidade é determinada pelos fatores 

relacionados às características das chuvas, topografia, cobertura vegetal e suas formas de uso 

(BRITO, 2012).  

A erosão hídrica é uma das principais formas de degradação do solo que 

causa problemas de ordem econômica, ambiental e social. O uso inadequado do solo aliado a 

eventos climáticos podem agravar o processo de erosão de forma a representar um problema 

não só relacionado à perda de solo e nutrientes com suporte as atividades agrícolas, mas 

também em áreas urbanas onde o excesso de superfícies impermeabilizadas e a demanda por 

obras de canalização em grande parte dos córregos da cidade somada à declividade do local e a 

presença de pluviosidade têm conduzido a desmoronamentos de terra afetando as vias de 

trânsito causando transtornos á população. 

O estado do Paraná, por se encontrar em uma área tipicamente subtropical, 

apresenta um elevado volume de chuva com a presença de chuvas torrenciais durante alguns 

períodos que constituem uma das formas mais agressiva de impacto da água no solo, o que 

torna a região susceptível à erosão hídrica (DAEE/IPT, 1990). Porém há de se destacar que um 

dos fatores desencadeadores pode estar associado à influência humana, em especial os 

provocados em áreas urbanas vinculadas a obras de impermeabilização superficial, canalização 

de córregos e o uso inadequado do solo. 

Dentro deste contexto, o presente trabalho tendo em vista estudar um dos 

principais problemas ambientais que chamam a atenção em grande parte das cidades 

brasileiras, tem como objetivo compreender a gênese de uma cavidade em solo localizado no 

fundo de vale da bacia hidrográfica do córrego Água Fresca em Londrina, PR, bem como sua 

evolução após episódios intensos de chuva na cidade ocorridos nos dias 16 de outubro de 2011 

- no qual foram registrados cerca de 100 a 150 mm no mês - e em 20 de junho de 2012 - 200 a 

250 mm no mês, criando a partir deste cenário a possível evolução da cavidade e suas 

consequências à população local e aos frequentadores da região. 

 

Caracterização da área de estudo  

 

O município de Londrina, localizado na região Norte do Paraná tem seu 

perímetro urbano na região norte (Figura 1), o qual abriga aproximadamente 493.520 habitantes 

de um total de 506.701. A cidade foi fundada no final da década de 1920 com a ocupação da 



porção norte do estado, a qual se tornou atraente devido às suas terras férteis e produção de 

café. Após sua ocupação, a cidade de Londrina se expandiu de maneira bastante rápida, o que 

demandava serviços e obras de infraestrutura urbana para melhorias da qualidade de vida da 

população. (ARCHELA et al, 2008). A planta inicial da cidade, projetada para 20 mil habitantes, 

logo teve seus limites extrapolados com o surgimento de novas casas, aumento do comércio e a 

criação de novas vilas. O crescimento urbano foi acelerado pela chegada dos primeiros trens em 

1934. (ALVES, 2005). 

 
Figura 1 – Localização do município de Londrina e seu perímetro urbano. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013. 

 

Tais fatores geraram uma explosão demográfica desordenada, intensificando os 

processos de urbanização e ocupação do meio ambiente, degradando progressivamente o solo da 

região. Neste âmbito, a união das características físicas ao uso e ocupação do solo advindo da  

crescente expansão populacional pode causar situações de risco na zona urbana de Londrina 

impactando negativamente a qualidade de vida da população e dos recursos naturais. 

O córrego Água Fresca, área de estudo deste trabalho, está localizado a 

sudoeste do perímetro central da cidade, na bacia do Ribeirão Cambé (Figura 2). Testemunho do 



processo de desenvolvimento e expansão urbana mencionados anteriormente, o córrego foi 

canalizado e seu entorno foi reservado como uma área de preservação permanente (APP).  

 

Figura 2 – Localização da Feição Erosiva. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013. 

 

A área de estudo está localizada, do ponto de vista geológico, sobre o 3º 

Planalto paranaense, na formação Serra Geral composta por rochas vulcânicas da era 

Mesozoica, sendo que a predominante em Londrina é o basalto. (MINEROPAR, 2001). O relevo, 

subunidade morfoescultural do Planalto de Londrina, é caracterizado por declividade 

predominante menor que 12%, com topos alongados, vertentes convexas e vales em “V”. 

(MINEROPAR, 2006). A altitude na área de estudo é de 543m. 

De acordo com a classificação climática de Köppen, o clima da cidade de 

Londrina é o clima tipo Cfa, ou seja, clima subtropical, com verões quentes, frequência baixa de 

geadas e concentração de chuvas nos meses do verão, sem estação seca definida. As 

temperaturas médias no mês mais quente é de 22ºC e no mês mais frio, inferior a 18ºC 

(BARROS et al, 2008). 

Os tipos de solo identificados na área urbana são o Latossolo Vermelho 

Eutroférrico, Distroférrico e Aluminoférrico, Nitossolo Vermelho Eutroférrico e Distroférrico, além 

de Chernossolos e Litossolos. (BARROS et al, 2008a). Entretanto, na área de estudo, não é 



possível classificar o solo uma vez que o local é um aterro realizado para a implantação de uma 

via de carros, conhecida como Rua Goiás, que foi duplicada em 2009. Cabe ressaltar que a 

feição erosiva em estudo teve sua gênese após essa duplicação. 

 

Processos erosivos  

 

A degradação do solo em função de um conjunto de fatores naturais 

somados as atividades antropogênicas tornou-se um dos principais problemas ambientais da 

atualidade, visto que reduz as áreas férteis com a perda da camada superior do solo, poluição, 

salinização, compactação, dentre outras de degradação (ALBUQUERQUE, 2007).  

O processo de erosão, principal forma de degradação do solo, esta 

relacionados às condições naturais do ambiente, tais como a cobertura vegetal, a declividade, a 

energia eólica, a distribuição das chuvas, as características físicas da encosta, as propriedades 

naturais do solo, e à intervenção e uso da sociedade (GUERRA e MENDONÇA, 2010; ALMEIDA 

e GUERRA, 2011). 

A energia eólica condiciona os solos, com escassa matéria orgânica 

agregada em sua estrutura, ao transporte das matérias fragmentadas presente no solo. O vento 

exerce uma ação sobre o solo e suas partículas (silte grosseira ou areia) que se depreendem 

dando origem à novas feições geomorfológicas. 

A movimentação da cobertura do solo intensifica-se com a ação da chuva e o 

transporte da água superficial. A chuva em maior quantidade e intensidade – relação volume e 

tempo – ao atingir o solo estimula o transporte de sedimentos em grandes proporções, com 

velocidades que podem ultrapassar 100 km/hora (KARMANN, 2008). Os deslizamentos de 

encostas ocorrem em razão da força gravitacional associada à presença de água no solo. O 

acúmulo de precipitação no solo reduz o atrito interno entre as partículas permitindo o seu 

movimento pela força gravitacional. Além disso, o solo saturado aumenta o peso da cobertura 

gerando maior instabilidade (KARMANN, 2008). 

No que tange as características naturais do meio, a declividade constitui-se 

como um importante mecanismo de deslocamento de solo e sedimentos. Em terrenos com 

declive, a força de resistência (coesão e fricção) dos elementos que compõe o solo se opõe a 

força-peso que é proporcional à declividade do terreno. Logo, em terrenos com topografias 

acentuadas quando a força-peso supera a força de resistência tem-se o fluxo gravitacional. A 

chuva é uma variável na dinâmica do terreno, principalmente em topografias acentuadas. Os 



elevados índices pluviométricos, em um curto espaço de tempo, acabam por saturar o terreno e 

por consequência aumentam a força-peso (GIANNINI e RICCOMINI, 2008).  

Dessa forma, a cobertura vegetal na camada superior do solo atua como 

uma defesa natural, reduzindo a taxa de erosão. A vegetação amortiza o impacto direto da 

chuva, distribuindo a sua energia sobre a superfície, ao passo que aumenta a capacidade de 

infiltração de água no solo e reduz a vazão na vertente. Assim, em solos em que há cobertura 

vegetal o transporte do solo e das rochas se dá em movimentos muito lentos, pois o 

deslocamento ocorre em função da força gravitacional, sem influência direta de água no material.  

As propriedades físicas e químicas do solo estão relacionadas à textura e 

estrutura do solo que determinam a capacidade de absorção.  

De acordo com Araújo (2003), a textura refere-se às frações de areia, silte e 

argila na terra fina e seca ao ar. Os solos com textura arenosa (teor ≥ 70% de areia) são 

permeáveis, com baixa capacidade de retenção de água, o que o torna mais susceptível à 

erosão. Já nos solos de textura argilosa (teor de argila > 35%) a permeabilidade é baixa e a 

capacidade de retenção de água inversamente proporcional. Esse solo apresenta maior força de 

coesão entre suas partículas, ou seja, a penetração de água é mais difícil tornando-os mais 

resistentes à erosão (ARAÚJO, 2003).  

Nesse sentido, as características naturais supracitadas compõem-se de um 

conjunto de elementos que podem causar modificações nos materiais e feições morfológicas da 

paisagem urbana e rural ao passo que a ação antrópica pode intensificar ou minimizar.  

Segundo Guerra e Gonçalves (2011), o espaço urbano é resultado de 

drásticas ações antropogênicas junto ao meio físico, pois se constitui de um ambiente com 

ocupações e concentrações humanas intensas e desordenadas. Dentre as ações humanas que 

agravam o processo de desagregação e transporte de solo, Guerra e Gonçalves (2011) 

destacam a expansão urbana associada à industrialização, às construções nas encostas, o 

manejo inadequado de solo, desvios dos cursos dos rios e a remoção da cobertura vegetal. 

Assim sendo, tona-se necessário o controle e prevenção dos processos 

erosivos a partir de um planejamento prévio compatível à dinâmica natural do ambiente com a 

dinâmica do espaço produzido. Logo, é imprescindível o diagnóstico e avaliação das 

características físicas do ambiente seguido de um sistema complexo de coordenação e de 

cogestão entre o planejamento centrado nos objetivos estaduais e municipais, tendo em vista a 

melhoria nas condições de vida da sociedade (GUERRA e GONÇALVES, 2011). 

 

 



Materiais e métodos 

 

O presente trabalho foi realizado a partir de levantamento bibliográfico em 

revistas, periódicos, relatórios técnicos e livros acerca do tema. A partir de tal embasamento 

foram levantados dados referentes à caracterização física da área de estudo desde os aspectos 

geológicos, geomorfológicos, pedológicos, bem como dados de pluviosidade disponibilizados 

pelo Instituto Agronômico do Paraná de modo a construir um diagnóstico da região onde se 

encontra a feição erosiva.  Após o diagnóstico prévio da área de estudo foram iniciados os 

trabalhos de campo para a obtenção de alguns desses dados, referente à medição da feição 

erosiva com o auxílio de uma fita métrica, bem como profundidade, largura, extensão e 

declividade do entorno da cavidade. Os mapas foram confeccionados através do software Arcgis 

9, no qual elaborou-se mapas de localização do município e da área de estudo demostrando a 

rede de drenagem e o local onde ocorre a feição erosiva. Para a captação das coordenadas 

geográficas foi utilizado um GPS Garmim. 

 

Resultados e discussões 

 

De modo a iniciar as pesquisas que permeará os estudos da gênese e 

evolução da cavidade em solo localizado no fundo de vale da bacia hidrográfica do córrego Água 

Fresca em Londrina, PR, foi realizado um diagnóstico preliminar por meio de imagens de satélite 

nas quais foi possível averiguar a gênese e o desenvolvimento da feição erosiva. A partir da 

observação dessas imagens (Figura.3), estima-se que a feição foi originada em 2009 após a 

duplicação da Rua Goías, a qual cruza o córrego Água Fresca e é um dos motivos de sua 

canalização existente no local.  

 



Figura 3 – Imagens de satélite da gênese e evolução da erosão - 2008; 2009; 2011 e 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fonte: Google Earth. Organizado pelos autores, (2013). 



Diante de tais constatações foi realizado trabalho de campo onde foi possível 

verificar o motivo pelo qual se deu a erosão. No seu interior foi visualizada uma grande tubulação 

(Figura.4) que seria parte do sistema de escoamento de águas pluviais, ou seja, seria 

responsável por encaminhar a água da chuva de bueiros até o córrego Água Fresca.  

 

Figura 4 – Tubulação de água pluvial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2013. 

 

Um possível rompimento desta tubulação pode ser a causa da erosão que 

teve sua gênese semelhante à de uma caverna, pela infiltração da água e não pelo escoamento 

superficial e carregamento de solo. Cabe ressaltar que o material ali existente é bastante 

argiloso e coeso. 

Entretanto, o desenvolvimento e aumento da erosão se deram a partir do 

desmoronamento do material uma vez que o subsolo já se encontrava com uma cavidade. 

Posteriormente, intensos episódios de chuva culminaram em mais desmoronamentos e no 

carregamento de material superficial mesmo o entorno encontrando-se completamente gramado.  



Com base no exposto, constatou-se que a degradação do solo por erosão se 

deu a partir de um conjunto de características presentes na área de estudo. A inclinação do 

terreno, somada aos expressivos índices pluviométricos são os principais agentes geomórficos.  

A declividade do terreno está diretamente relacionada ao escoamento 

superficial da água, visto que as chuvas intensas que ocorreram nas datas analisadas, no qual 

foi registrado 98,8 mm em 16 de outubro de 2012 e 200,5 mm ao longo do dia 20 de junho de 

2012, implicaram no maior volume de escoamento superficial, na saturação do terreno e, por 

conseguinte na força-peso permitindo o movimento do solo.  

A presença de uma grande tubulação do sistema de escoamento de águas 

pluviais – ligando as galerias pluviais ao córrego Água Fresca – em rompimento aliada aos 

expressivos índices pluviométricos atuaram na gênese da degradação do solo. O rompimento da 

tubulação provocou a infiltração de água no solo que processualmente saturou o material, 

solapou a base das paredes, promovendo o transporte de material e a formação de vazios no 

interior do solo (erosão interna) que acabou por desestabilizar as vertentes do terreno.  

Nesse sentido, os intensos episódios de chuva culminaram significativamente 

no mecanismo de erosão do objeto de estudo. Cabe ressaltar, que embora haja uma cobertura 

vegetal, composta por gramíneas, a mesma mostra-se insuficiente para amortizar o impacto da 

chuva e evitar movimento do material superficial. 

Atualmente a erosão encontra-se com aproximadamente 4,5m de altura, 

sendo que a cavidade mais profunda, onde está a tubulação não pôde ser medida devido a 

dificuldade de acesso ao local. A largura da cavidade na parte inferior é de 3,65m, sendo que em 

sua parte mais larga é de 4,2m. O comprimento da cavidade, até os blocos abatidos que 

bloqueiam a entrada é de 6,4m. (Figura.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 5 - Medidas da Feição Erosiva. 

 Fonte: Elaborado pelos autores, 2013. 

 

A seguir, podem ser vistas as imagens da erosão a partir de 2011 onde já se 

encontrava com grandes proporções e após cada episódio de intensa precipitação. (Figuras 6, 7, 

8, 9 e 10). 

Figura 6 – Erosão em 22/08/2011. Figura 7 – Erosão em 22/08/2011. 

 

 

Fonte: Autores, 2011. 

     



Figura 8 – Erosão em 16/10/2011. Figura 9 – Erosão em 16/10/2011. 

 

Fonte: Autores, 2011. 

 

Fonte: Autores, 2011. 

 

Figura 9 – Erosão em 20/06/2012. Figura 10 – Erosão em 20/06/2012. 

 

Fonte: Autores, 2012. 

 

Fonte: Autores, 2012. 

 

Considerações finais 

 

Diante de tais levantamentos pode-se constatar que a feição erosiva 

desenvolvida no fundo de vale da bacia hidrográfica do córrego Água Fresca em Londrina, PR, 

teve sua origem associada às atividades antrópicas com a presença de uma grande tubulação 

do sistema de escoamento de águas pluviais – ligando as galerias pluviais ao córrego, 

juntamente ao rompimento desta tubulação, a geomorfologia do local e aos expressivos índices 

pluviométricos que atuaram na gênese da degradação do solo influenciando na formação e no 

desenvolvimento desta feição erosiva.  



Estudos desta natureza são de extrema importância, pois permitem avaliar 

áreas e situações de risco, servindo como subsídio para ações voltadas ao planejamento e 

ações que possam frear o processo erosivo. Tais medidas devem ser tomadas através do 

intercâmbio entre gestão e planejamento, que condicionará a restruturação de áreas degradadas 

e passíveis a situações de risco, visto que tal feição encontra-se localizada a menos de 200 

metros de uma das principais ruas do município de Londrina, na qual se concentra um grande 

fluxo de pessoas e veículos, o que pode acarretar em sérios danos a população. 

Desta forma, deve-se ter uma visão integradora ao buscar as soluções dos 

problemas, principalmente entre as esferas políticas, no que concerne ao planejamento urbano, 

em especifico às formas de uso e ocupação do solo que acabam por reordenar grande parte das 

redes de drenagem. Cabe lembrar que a fiscalização das obras de infraestrutura urbana bem 

como sua manutenção devem fazer parte da gestão e prevenir possíveis problemas ambientais e 

situações de risco. 
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