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RESUMO 
O homem como produtor do espaço geográfico, cria toda uma gama de arquétipos e paisagens 
artificiais através de sua apropriação do mesmo, de modo a se evidenciar que toda ação de "produção 
e consumo do e no espaço" Rodrigues (1998), gera impactos diretos e indiretos no meio, isto é, a 
sociedade ao consumir para satisfazer suas necessidades extrai da natureza diversos recursos, 
gerando impactos e resíduos que podem degradar o meio e torná-lo insalubre para os seres vivos. Os 
reflexos desta apropriação do espaço bem como a produção deste pelo homem, serão abordados no 
presente trabalho em detrimento ao meio-ambiente e suas dinâmicas de resposta as ações antrópicas - 
onde o objeto específico de estudo e visualização destes processos será a microbacia hidrográfica do 
córrego "Água das Pedras" em Londrina-PR, lócus de análise onde se desenvolveu o estudo de caso. 
Busca-se então no discurso prestar as informações levantadas, sendo estas: a localização e descrição 
geográfica da área abarcada no estudo, metodologia e viés de análise empregados, reflexos das ações 
antrópicas realizadas desde o período de ocupação e as conclusões e proposições atingidas através 
da análise crítica neste trabalho realizada. 
 
Palavras chave: Análise Ambiental, Ação Antrópica, Impacto Ambiental. 
 
 

INTRODUÇÃO 

O homem como produtor do espaço geográfico, cria toda uma gama de arquétipos e paisagens 

artificiais através de sua apropriação do mesmo, de modo a se evidenciar que toda ação de "produção 

e consumo do e no espaço" Rodrigues (1998), gera impactos diretos e indiretos no meio, isto é, a 

sociedade ao consumir para satisfazer suas necessidades, extrai da natureza diversos recursos 

gerando impactos e resíduos, que podem degradar o meio e torná-lo insalubre como salienta Mucelin 

(2008): 

 "A criação das cidades e a crescente ampliação das áreas urbanas têm contribuído para o 
crescimento de impactos ambientais negativos. No ambiente urbano, determinados aspectos 
culturais como o consumo de produtos industrializados e a necessidade da água como 
recurso natural vital à vida, influenciam como se apresenta o ambiente." 

 

Os reflexos desta apropriação do espaço bem como a produção deste pelo homem, serão abordados 

no presente trabalho em detrimento ao meio-ambiente e suas dinâmicas de resposta as ações 

antrópicas - onde o objeto específico de estudo e visualização destes processos será a microbacia 

hidrográfica do córrego "Água das Pedras" em Londrina-PR, lócus de análise onde se desenvolveu o 

estudo de caso através de levantamento em campo. 

Surgiram diversas constatações, às quais em grande parte se desvelam redundar da ocupação ou 

presença do homem. Foi verificado também um período anterior ao do presente estudo, através da 

análise comparativa do trabalho realizado por NAKASHIMA (2003), de modo a traçar paralelos com as 

alterações ocorridas ao longo do tempo e o intuito de identificar qual a natureza destas, e qual o 



gradiente de impacto que vem ou não ocorrendo no dado objeto de estudo; não obstante também à 

utilização de outros referenciais bibliográficos relativos ao eixo temático para balizar os apontamentos 

de irregularidades na relação homem/meio estabelecida no local, e as respectivas possibilidades de 

mitigação dos problemas relativos ao modo de ocupação  da área em questão.  

Busca-se então no discurso prestar as informações levantadas, sendo estas: a localização e descrição 

geográfica da área abarcada no estudo, metodologia e viés de análise empregados, reflexos das ações 

antrópicas realizadas desde o período de ocupação e as conclusões e proposições atingidas através 

da análise crítica neste trabalho realizada. 

 

Figura 1 - recorte com a localização da micro-bacia no mapa da cidade de Londrina-PR. 

Fonte: IPPUL - instituto de pesquisa e planejamento urbano de londrina - 2008. 

 

Figura 2 - foto da nascente do córrego Água das pedras, Londrina-PR 

Fonte: elaborada pelo autor - janeiro/2013. 



CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA E METODOLOGIA DE ANÁLISE DA MICRO-BACIA. 

Pretende-se fundamentar a análise através da observação de três elementos: bacia hidrográfica, 

degradação ambiental, e impacto ambiental por ações antrópicas e usos do solo; caracterizando assim 

um estudo de caso que aborda diversos problemas ligados ao planejamento urbano, meio ambiente e 

bem estar social. 

A bacia hidrográfica figura uma importante célula de análise segundo Colavite & Barros(2006, p.32): “a 

importância de sua dinâmica e a interação dos elementos físicos, químicos e biológicos existentes 

nesta, que interferem diretamente na sociedade”, e nos mostram o quanto a natureza é dinâmica, e o 

quanto a população esta sujeita as conseqüências de suas próprias ações e comportamento perante 

ao espaço que ocupa e modifica. 

Com relação ao relevo como fator ocupacional considera Vizintim et al. (2008): 

Esta região possui aproximadamente 108.000 habitantes que são distribuídos por 118 

conjuntos habitacionais que se apresenta como uma área praticamente, independente da 

região central. Do ponto de vista natural, a densidade hidrográfica existente na região 

favorece a formação do complexo[...] A nascente do ribeirão Lindóia está localizada também 

entre a divisa de Londrina e Cambé, que depois de percorrer dezenas de conjuntos 

habitacionais da Zona Norte se une ao ribeirão Quati para formar o ribeirão Ibiporã. 

 

Figura 3 - Mapa com as bacias hidrográficas da cidade de Londrina. 

Fonte: Site da UEL1 - Universidade Estadual de Londrina. 
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Sendo assim a micro-bacia analisada por ser uma área de ocupação irregular apresenta uma série de 

situações de estudo, como: ocupação irregular, área de preservação permanente, lixões à céu aberto, 

fundo de vale e área de várzea, usos do solo, erosão e assoreamento - elementos que também 

aparecem na análise de Vizintim et al. (2008): "por estar localizado na área urbana também sofre 

constante degradação. Atualmente seu leito encontra-se desmatado e suas margens ocupadas por 

conjuntos habitacionais. 

 

Figura 4 - mapa com os núcleo de ocupação irregular na cidade de Londrina-PR 

Fonte: Site da UEL2 - Universidade Estadual de Londrina. 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DA MICRO-BACIA. 

Locais como este em questão, não devem constituir moradias urbanas por se tratarem de encostas 

com solos suscetíveis a erosão ou escorregamentos, possuindo também características de várzea 

inundável, até mesmo em função da incapacidade de escoamento total das águas pluviais pelo sistema 

de esgoto(que se encontra defasado em função da maior ocupação e pavimentação do solo) e a 

própria absorção natural inerente ao solo que, muitas vezes, não comporta o volume de água oriundo 

das chuvas de alta densidade pluviométrica. 

Outra questão bastante relevante as questões relativas a ocupação inadequada do solo, é a 

proximidade em que as moradias se encontram dos veios d'água; que claramente impossibilitam a 
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constituição de mata ciliar, produzem e alocam resíduos que comprometem as condições de vida de 

toda biosfera da microbacia, tornando não só a água imprópria para o consumo, mas também 

agregando mais matéria poluidora ao montante de resíduos que esta recebe, enquanto escoadouro de 

toda uma região urbana de alta densidade demográfica que a circunda. 

 

Figura 5 - Mapa com as Áreas de Preservação Permanente. 

Fonte: Site da UEL3 - Universidade Estadual de Londrina. 

Podemos então concluir que este quadro irregular de ocupação abarca questões políticas, 

socioeconômicas e ambientais que possibilitam serem discutidas em três eixos na análise ambiental de 

cunho físico segundo Nakashima(2003): 

● falta de saneamento básico; 

● poluição da água; 

● erosão e assoreamento do curso da água. 

Embora separados como eixos no texto, estes três temas são, por natureza, indissociáveis; onde 

podemos afirmar que possuem a mesma raiz como causa/consequência, sendo: ação antrópica. falta 

de saneamento básico atrelada a condições físicas do terreno impróprias para a ocupação humana, e 

negligência ou inexistência de planejamento e manejo adequado de resíduos, gera a poluição da água 

e escoamento exacerbado para a microbacia, que não comportando tal volume, além de sofrer 
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processo severo de erosão, também está sujeita ao assoreamento, em função dos materiais oriundos 

da erosão, e acúmulo de dejetos descartados pelo homem. 

 

Figura 6 - resíduos queimados no fundo de vale ao lado da nascente. 

Fonte: foto elaborada pelo autor - janeiro/2013. 

A gestão inadequada do espaço urbano é um dos problemas redundantes do desafio de se reorganizar 

e planejar o desenvolvimento de um espaço, que se modifica e se auto reorganiza em detrimento ao 

volume e rapidez impostos pelas relações sociais, políticas e econômicas nele estabelecidas; onde tais 

fatores, para Passos e Fresca(2006, p.176) criam de tempos em tempos “espaços diferentes numa 

mesma configuração territorial, reafirmando que o espaço inclusive urbano, é um produto da formação 

social nos diferentes momentos de seu desenvolvimento”.  

Esta formação social atende agora, a parâmetros que negligenciam não apenas deficiências no ideário 

humano acerca das relações estabelecidas por este com o meio-ambiente do qual faz parte, mas 

também irregularidades na ocupação e uso do solo por parte da sociedade, que muitas vezes, geram 

impactos ambientais que a dinâmica de absorção e equilíbrio da natureza não comporta, trazendo 

inúmeras conseqüências negativas para qualidade de vida dos seres vivos, inclusive nós vetores 

destes processos.  



 

Figura 7 - entulho e dejetos alocados no afloramento de água da nascente 

Fonte: foto elaborada pelo autor - janeiro/2013. 

Então cabe aos estudos desta natureza trazer a tona o balanço destes processos, com seus efeitos 

benéficos e maléficos, bem como a raiz destes; viabilizando assim o surgimento de novas idéias e 

conceitos para contribuir com a otimização das relações entre sociedade, indivíduos e meio-ambiente. 

 

CONCLUSÃO 

As opções de ação mitigante, giram em torno da importância da inserção dos temas meio-ambiente e 

microbacia como unidades de análise para planejamento e manejo da produção do espaço urbano; 

espaço este, que vem se desenvolvendo em grande escala e rapidez, modificando as paisagens 

naturais de modo a tornar cada vez mais difícil o planejamento ou até mesmo a previsão das 

problemáticas oriundas da ocupação do solo pelo homem. 

A partir da bacia hidrográfica, ou micro-bacia, torna-se possível uma análise ambiental por um viés de 

discussão das categorias degradação e impacto ambiental como reflexos condicionantes da saúde e 

qualidade de vida das populações endêmicas ao local estudado; não obstante a idéia de que se 

subentende também toda a biosfera local como receptora dos impactos destes processos.   



 

Figura 8 - Mapa do perímetro urbano de Londrina com sua transição de 1998 à 2010 e Hidrografia. 

Fonte: site Sucesso: comunicação em multimeios4.. 

A ocupação ilegal ou irregular do solo é um reflexo e mecanismo de resistência das parcelas mais 

carentes da população, gerado pela segregação e desigualdade social existentes no mundo 

contemporâneo, onde interesses do governo e/ou dos agentes imobiliários, redundam de um 

pensamento político-econômico meramente desenvolvimentista pautado em números de crescimento 

econômico, negligenciando-se então questões relativas à meio-ambiente e bem estar social (admitindo 

a existência da exclusão como resultado da ineficiência das políticas públicas de desenvolvimento 

econômico vigentes), assim como Cavalcante(2002, p.106) compreende que: 

“as condições que satisfazem as exigências básicas e indispensáveis ao desenvolvimento do 
homem em sociedade. Essas condições podem ser de dois tipos: as destinadas à satisfação 
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das exigências de sobrevivência, e.g., alimentação, saúde, proteção física, meio-ambiente 
saudável, e as destinadas ao desenvolvimento humano, e.g., capacidade intelectual e 
cidadania.” 

Neste caso, teríamos soluções possíveis como a instrução e inclusão destas comunidades carentes 

não só nos parâmetros de planejamento do governo, mas no âmbito de convivência e desenvolvimento 

socioeconômico da população; desta forma a educação ambiental através da formação escolar seria 

uma importante ferramenta modificadora das ações humanas à médio e longo prazo.  

Finalizando, existem as questões da degradação e impacto ambiental como 

poluição da água, do solo, assoreamento do curso d'água e erosão, processos estes  já  instalados na 

paisagem local, e que necessitam de um efetivo plano de manejo afim de frear e reverter os danos ali 

causados pelas ações antrópicas, sendo que geralmente o assoreamento e erosão do solo estão 

quase sempre ligados à outros processos com desdobramentos de impactos ainda maiores a 

posteriori:  

“é provavelmente, a forma mais séria de degradação da paisagem de todo o globo. Para os 
trópicos, o problema é ainda mais grave, pois os eventos de precipitação e, 
conseqüentemente, de escorrimento superficial água são fatores que atuam de maneira mais 
intensa nos processos erosivos dessas regiões, compondo um cenário extremamente 
favorável aos processos erosivos e a degradação dos componentes ambientais água e 
solo”(MINOTI; CRESTANA apud EL-SWUAIFY & DANGLER, 1982, p. 48).  

 

 

Figura 9 - Mapa com as áreas de comprometimento ambiental. 

Fonte : Site da UEL5 - Universidade Estadual de Londrina. 
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Neste caso, outra medida fundamental relacionada aos impactos físicos e qualidade de vida, que 

permitiria também constituir-se ali uma mata ciliar para frear a erosão e assoreamento, seria a remoção 

para locais mais acima das famílias residentes muito próximo às margens do veio de água, lugar 

insalubre para constituição de moradias por expor estas populações a riscos de várias naturezas, como 

patologias ligadas à falta de saneamento básico e a fauna da micro-bacia, bem como o fato de se tratar 

de uma várzea inundável sujeita também a erosão ou escorregamentos. Concomitantemente deve-se 

buscar projetos de revitalização da micro-bacia como salienta Vizintim et al. (2008): 

A revitalização dos fundos de vale, com a recuperação das áreas degradadas, 
proporcionando um ambiente mais arborizado, mais ameno e mais saudável, contribui para a 
melhoria da paisagem e valorização do espaço urbano bem como, uma opção de lazer 
próximo ao local de moradia [...] O projeto do complexo reforça a ideia da necessidade de 
reduzir o déficit de vegetação em fundo de vale com a implementação de paisagismo 
adequado." 

 

 

Figura 10 - "lixão à céu aberto" na encosta do curso d'água 

Fonte: foto elabora pelo autor - janeiro/2013 

Contudo, estas soluções para a problemática em discussão, além de envolver o interesse dos próprios 

moradores, transferir este contingente populacional para local apropriado à habitação, e desenvolver e 

executar um plano de manejo adequado e efetivo para a microbacia estudada esbarra numa questão 



levantada por Nakashima (apud ROSS, 2000, p. 81-82), onde: 

“apesar de os recursos tecnológicos atuais permitirem superar quase que toda e qualquer 
dificuldade que a diversidade e complexidade dos ambientes naturais impõem, nem sempre 
sua plena aplicação é viável economicamente ou politicamente interessante”.  
 
 

 

 

Figura 11 - ultima visão do córrego Água das Pedras em Área Urbanizada antes deste desaguar no Ribeirão Lindóia - onde 

se pode constatar a contaminação da água por resíduos oriundos do lixão registrado na figura 10 

Fonte: foto elaborada pelo autor. 

 

Fica evidente então que a produção do espaço, principalmente o urbano,  obedece a interesses 

específicos de quem o promove, fato este que desvela a importância de se proporcionar, através dos 

trabalhos científicos de pesquisa relacionados ao tema meio-ambiente, um novo ideário a cerca da 

ocupação e produção do espaço, este pautado numa racionalidade ambiental mais coerente e 

congruente com bem estar social destas populações que se instalam em locais de risco ambiental e 

insalubridade evidente. 
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