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RESUMO:  

Os notáveis avanços tecnológicos e científicos da atualidade permitiram que 
antigos métodos e praticas de trabalho fossem substituídas por novas e 
modernas metodologias, com resultados melhores e em espaço temporal 
reduzido. Dentre esses avanços podemos destacar a confecção de mapas 
digitais, trabalho que antes era feito de forma artesanal e rudimentar, porém é 
realizado hoje com muito mais precisão e técnica apurada. Isso graças a 
softwares especificamente produzidos para criação e manipulação de mapas. 
O Spring é um desses programas computacionais com tal finalidade. Nele é 
possível manipular e produzir novos mapas das mais diversas temáticas e 
abordagens (Ambientais, Políticos, Culturais, Humanos etc.). Em nosso estudo 
em particular o foco principal será as áreas de preservação permanente no 
meio urbano, intimamente ligado à temática Ambiental. Essas áreas que por 
definição são as florestas e demais áreas de vegetação naturais situadas ao 
longo dos rios sejam eles urbanos ou não desde o seu nível mais alto em faixa 
marginal. Portanto, áreas que tem o respaldo da lei quanto a sua preservação, 
mas devido aos conflitos e disputas do uso do solo na cidade, juntamente ao 
crescimento urbano desordenado, nem sempre são respeitadas e cuidadas 
como deveriam. Tais áreas que são de suma importância para os cursos 
hídricos encontram-se em situação crítica, pois, a sua conservação e 
preservação estão condicionadas aos interesses da produção do solo urbano, 
interesses estes que na maioria das vezes se resumem a ações 
mercadológicas, agregando cada vez mais valor ao solo e se preocupando 
menos com a conservação dos rios urbanos, bem como as áreas de 
preservação permanente. A situação aqui relatada trata-se de um problema 
que vai além das dimensões e resoluções técnicas e/ou instrumentais, o 
conflito envolvendo o uso do solo urbano assume, portanto, disputas políticas, 
econômicas e culturais, assim afirmado devido ao fato das ideologias de 
consumo e individualismo estarem presentes de uma maneira muito mais 
intensa na sociedade atual, fazendo com que esta se aproprie e consuma e se 
aproprie do espaço urbano num espaço de tempo menor e com intensidade 
mais elevada. A partir disso, o trabalho consistirá em estabelecer uma 
delimitação marginal de 30 m no Arroio Carro Quebrado principal afluente do 
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Rio Cascavel que possui a maior bacia hidrográfica da cidade de Guarapuava-, 
e a partir disso far-se-á uma análise da real situação dessas áreas, utilizando-
se de métodos como fotografia aérea, imagens de satélite e dados coletados 
diretamente no campo, dando assim condições para a produção de mapas 
específicos sobre a situação encontrada. 
 
Palavras Chave: Cartografia Ambiental, Meio Ambiente Urbano, Rios Urbanos, 
Áreas de Preservação Permanente. 
 
Key Works: Environmental Mapping, Urban Environment, Urban Rivers, Areas 
of Permanent Preservation. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 Os problemas ambientais urbanos têm sido tão evidentes que tem 

levado alguns grupos sociais a discutirem esta problemática. Ou seja, a 

preocupação de cunho ambiental, antes restritas a ambientalistas e/ou grupos 

isolados da sociedade, como por exemplo, o movimento hippie na década de 

60, hoje são difundidos e tratados abertamente por todas as parcelas da 

sociedade, inclusive da mídia em geral, discutindo e propondo ações de 

conscientização ecológica. 

 São vários os fatores que têm impulsionado e preocupado a população 

como um todo, desde a degradação amazônica e aquecimento global até a 

baixa qualidade de vida da população, portanto se estabeleceu na sociedade 

contemporânea certo temor que atinge todas as classes sociais. (GRUN, 1996) 

 Mas percebe-se que apesar dessa certa ecologização da sociedade, as 

ações ainda são muito tímidas e circunscritas, pois, “embora haja uma 

preocupação em manter áreas verdes na paisagem urbana o objetivo é 

sensibilizar a população sobre a qualidade de vida e não sobre recuperar ou 

manter os ecossistemas naturais” (Christofoletti, 1997 p. 39).   

 Ou seja, não se atingem a raiz da questão, que envolve outros aspectos, 

sobretudo os valores da sociedade. Estando a natureza concebida como 

divorciada da sociedade não consegue resolver os problemas, muitas vezes 

acaba ampliando os impactos ambientais. 

 A materialização destes problemas ambientais na paisagem urbana é 

perceptível mediante o acúmulo de “lixo” sem destino adequado, ruídos 

oriundos do aumento veículos, , ocupação em áreas de risco, poluição do ar e 

das águas, entre outros. No que se fere aos rios urbanos estes expressam 
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nitidamente este conflito da sociedade com a natureza. Aqueles que ainda não 

foram canalizados são objetos de destino de resíduos, efluentes sem 

tratamento, sem contar as moradias em suas margens. Quando está ocupação 

se dá por população que tem um elevado poder aquisitivo, este acaba sendo 

tomado como amenidade paisagística, agregando até maior valor da área. Já 

que as populações de melhor poder econômico, quando moram em áreas de 

lago ou rios, o escolhem porque estes são agradáveis. O mesmo não se pode 

dizer das populações mais carentes, que ocupam as margens dos córregos, 

por serem eles destinados a preservação permanente, e portanto são públicos. 

Neste caso, é a falta de moradia que os coloca nestes lugares, via de regra, 

espaços não só que oferecem riscos, mas também degradados.  

 Aqui mostramos o conflito, preservar os rios na cidade, onde a lógica é a 

ocupação máxima do seu território, além disso, combinar políticas de 

preservação com as devidas considerações a respeito das ocupações feitas 

em suas margens. 

 É neste contexto que se insere esta pesquisa, que busca discutir as 

áreas de preservação permanente na cidade de Guarapuava-PR, como recorte 

espacial de pesquisa, adotamos a subbacia do arroio do Carro Quebrado, 

afluente da bacia do rio Cascavel, principal curso hídrico que drena a maior 

parte do sitio urbano da cidade de Guarapuava. Apontando as condições 

socioambientais do arroio do carro quebrado, buscamos na verdade retratar 

uma realidade que acontece nos demais córregos na cidade. 

 Um fator relevante que mostra a importância do estudo deste arroio em 

particular é o fato dele cruzar o perímetro urbano de leste a oeste, permitindo-

nos passar por vários bairros de diferentes classes sociais. 

 Nesta pesquisa buscamos identificar alguns elementos que possam 

colocar em relevo alguns dos problemas ambientais nestas áreas que 

legalmente são definidas como preservação permanente, buscando com isso 

problematizar a questão.  

OBJETIVOS 

Geral: 

 Discutir a importância das áreas de preservação permanente no meio 

ambiente urbano de Guarapuava, tendo como estudo de caso a subbacia 

hidrográfica do arroio do carro quebrado, afluente da Bacia do Rio Cascavel. 
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Específicos: 

 - Localizar e analisar as áreas de Preservação Permanente ao longo do 

rio Arroio Carro Quebrado; 

  - Identificar as condições ambientais das áreas de Preservação 

Permanente na sub-bacia do Arroio do Carro Quebrado, utilizando-se das 

técnicas de geoprocessamento, em especial, os Sistemas de Informações 

Geográficas. (SIG); 

– Entender os processos de degradação sócio-ambiental nas áreas de 

preservação permanente e suas conseqüências para o meio ambiente ; 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1. A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO E O AMBIENTE 
  

 Segundo Corrêa (1995), o espaço urbano é um produto social resultado 

de inúmeras ações através do tempo. Ele é composto por agentes que 

produzem e consomem este espaço. Estes fazem e refazem este espaço 

urbano, são eles: os Proprietários dos meios de produção (grandes industriais 

e empresas comerciais), Proprietários fundiários, Promotores imobiliários, o

 Estado, e Grupos sociais excluídos ou emergentes na sociedade. “A 

ação destes agentes é complexa, derivando da dinâmica da acumulação do 

capital, das necessidades mutáveis de reprodução, das relações de produção e 

dos conflitos de classe que dela emergem” (p. 07).  

 Os proprietários dos meios de produção, em razão da dimensão e 

intensidade das suas atividades são os grandes consumidores do espaço 

urbano. Necessitam, portanto, de amplas e baratas porções de terra, 

satisfazendo seus requisitos locacionais referentes a atividades das suas 

empresas. Com isso, a terra urbana assume um duplo papel: o de suporte 

físico e o de expressar diferencialmente requisitos locacionais específicos às 

atividades. 

 Os proprietários fundiários atuam no sentido de obter a maior renda de 

suas propriedades. Buscam a transformação de espaços antes considerados 

rurais ou sem ocupação, em terra urbana, sob forma de loteamentos. Seu 

interesse é no valor de troca da terra e não no seu valor de uso. 
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 O Estado atua na organização espacial da cidade. Sua atuação, 

considerando apenas o Estado capitalista, tem sido complexa e variável tanto 

temporal quanto espacialmente, refletindo na dinâmica da sociedade o qual ele 

é parte constituinte. Embora sua inserção seja legitimada no sentido de tornar 

os direitos e deveres mais eqüitativos, este tende a atender os interesses dos 

grupos dominantes, que via de regra, possuem maior força política. 

 Na sociedade em que se enquadramos verificam-se diferenças sociais 

no que se refere ao acesso e posse de bens e serviços produzidos 

socialmente. A habitação é um exemplo desses bens que apesar de ser um 

direito da população, independente de nível social, não é acessível a todos, 

sobretudo pela população menos favorecida economicamente, um dos mais 

significativos sintomas de exclusão. Com isso, essa parcela excluída tende a 

procurar outras maneiras para suprir suas necessidades habitacionais, muitas 

vezes gerando favelas.  

 Deprende-se disso que as modificações ou produções urbanas ocorrem 

a partir das necessidades e interesses desses agentes supracitados e daí 

origina-se as relações conflitivas entre o uso do solo urbano e a qualidade 

ambiental. Já que a grande expansão urbana aliada ao desenvolvimento 

tecnológico e científico trouxe grandes conseqüências ambientais para a 

cidade.  

 A interferência dos agentes que produzem o espaço urbano é cada vez 

mais intensa e em reduzido espaço temporal, pois com os avanços 

tecnológicos incorporaram nas cidades novas formas de uso e apropriação da 

natureza e intensificaram sua transformação, gerando um grande campo de 

forças e conflitos entre os interesses de “desenvolvimento” nos moldes 

capitalistas e a idéia de preservação e conservação do meio. 

 Estes conflitos podem ser analisados seguindo a perspectiva analítica de 

Spósito (2003), que faz referência a uma análise da dimensão temporal entre 

sociedade e natureza, implicada no social e no ambiental, cujas dimensões de 

avanço e aprimoramento se dão de maneira diferente. Cada vez que o social 

avança sobre o natural, apropriando e explorando-a, a escala temporal natural 

se vê corrompida pela escala da sociedade, que tem um avanço técnico, 

cientifico bem mais acelerado que os processos e dinâmicas naturais, fazendo 

assim com que essa intervenção no natural se dêem, cada vez, de maneira 
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mais rápida e intensa. Segundo a autora, “os problemas urbanos com o da 

erosão, desmoronamento de encostas, assoreamento de cursos d’água [...] são 

na essência problemas decorrentes do descompasso entre o tempo da 

natureza -o das eras geológico-e do tempo da sociedade - o dos anos, dias e 

horas... (p. 96).  

 Com isso, quanto mais se amplia à capacidade tecnológica e cientifica 

do social em prol do capitalismo, mais esses descompassos temporais se 

intensificam, gerando novos e maiores impactos ambientais urbanos. 

 Estes impactos, comumente chamados de “Impactos Ambientais” são 

conseqüências da ação da urbanização sobre o meio, desestruturando a 

harmonia natural existente entre os ecossistemas. Tais desequilíbrios ou 

desestruturações podem ser resultados de ações planejadas ou acidentais, 

ocorrendo impactos diretos ou indiretos sobre o meio-ambiente. 

(CHRISTOFOLETTI, 1997).  

 Os impactos diretos são, de acordo com Christofoletti (1997), geralmente 

planejados, e apesar de serem de grande durabilidade são na maioria das 

vezes reversíveis e incluem alterações como: Mudanças no uso do solo, 

edificações e alterações nos cursos hídricos por ex. Quanto aos indiretos, eles 

são taxados como indesejáveis, tanto do ponto de vista social quanto no 

econômico, pode ser citado como ex, as alterações climáticas a partir da 

emissão de CO2, tais alterações não foram planejadas e, portanto são 

irreversíveis, pois extrapolam a capacidade de planejamento e controle 

humano. E de forma sintética, esses são os principais problemas de cunho 

ambiental vivido pelas cidades na atualidade. Tais impactos se dão, 

principalmente, nos grandes centros urbanos, porém, essas alterações e 

conseqüências de natureza antrópica sobre o meio não ficam restritas as 

cidades deste porte. 

 De qualquer forma, o importante a ressaltar é que, conforme aponta 

Guerra (2006, p.30), “À medida que as árvores são cortadas, ruas são 

asfaltadas, casas e prédios são construídos, encostas são impermeabilizadas, 

rios são canalizados, ocorre toda uma série de respostas geomorfológicas” 

.Respostas essas que vem na forma de enchentes, deslizamento de encostas 

e alagamentos entre outros, assumindo assim, um caráter catastrófico, que 

muitas vezes não são resultantes de processos naturais, mas sim da ocupação 
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irregular, e neste caso, o ambiente só está dando uma resposta à agressão 

que vem sofrendo.  

 Daí afirmar-se que o ambiente urbano “consolidou-se como um ambiente 

de baixa qualidade, justapondo algumas poucas estruturas urbanas marcadas 

pelo consumo desenfreado e pelos desperdícios” (BITOUN, 2003 ano, p. 302). 

Estas poucas estruturas concentram-se em certos bolsões de classe média ou 

alta.  

 Contudo, em seu conjunto, a cidade se configura por um número muito 

mais expressivo de periferias urbanas, espaços isolados aquém de infra-

estrutura, saneamento básico, com ocupações em áreas impróprias, como por 

exemplo, as de fundo de vale, ou próximas aos cursos hídricos. 

 Quem ocupa estas áreas, geralmente, é a população menos favorecida 

economicamente, que sendo a elas negadas o direito a cidade, são, muitas 

vezes, condicionadas a situação de viver em áreas impróprias para habitação. 

Muitas dessas áreas que estão sendo usadas como meio de sobrevivência 

para a habitação urbana, na verdade, deveriam se encontrar preservadas e 

conservadas, para a própria qualidade ambiental da cidade. Dentre as quais 

estão os fundos de vale, que deveriam ser destinados a preservação 

permanente, assunto que trataremos a seguir. 

 

2. AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO MEIO AMBIENTE 

URBANO 

 As áreas de preservação permanente são delimitações marginais em 

torno dos cursos hídricos, dentro dessa delimitação é obrigatória a preservação 

da vegetação natural, para que assim o rio como um todo se mantenha 

protegido.  

 A existência e conservação dessas áreas é de uma importância enorme 

para os rios, pois sem elas são inúmeros os danos que podem ocorrer, danos 

que vão desde erosão das margens, movimento de massas, acelerando assim 

os processos de assoreamento e comprometimento do fluxo de escoamento 

natural do rio até a conseqüente redução da qualidade das águas dos mesmos.  

 Nas leis estão explicitas que ao longo dos cursos hídricos, sejam eles 

urbanos ou não, é obrigatória a presença de uma faixa marginal de vegetação 
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natural, as também chamadas de mata ciliares. As áreas instituídas por lei são 

denominadas de Áreas de Preservação Permanente.  

 Áreas de preservação permanente segundo o código florestal de 1965 
são: são florestas ou demais áreas de vegetação natural, situadas ao longo dos 
rios ou de outro qualquer curso de água desde o seu nível mais alto em faixa 
marginal. Essa faixa marginal varia de acordo com a dimensão do curso de 
água. Conforme o código as áreas de preservação são:  

      1) de 30 (trinta) metros para os cursos d’água de menos de 10 (dez) 

2) de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d’água que tenham de 10 
(dez) a 50 (cinqüenta) metros de largura; 

3) de 100 (cem) metros para os cursos d’água que tenham 50 
(cinqüenta) metros a 200 (duzentos) metros de largura; 

4) de 200 (duzentos) metros para os cursos d’ água que tenham de 
200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros; 

5) de 500 (quinhentos) metros para os cursos d’água que tenham 
largura superior a 600 (seiscentos) metros; 

 Em relação às áreas de preservação urbanas quem define essas áreas 

é a própria prefeitura pré-estabelecendo delimitações específicas para a 

vegetação. Porém devido aos interesses capitalistas, as áreas de preservação 

permanente se tornam cada vez mais restritas e raras.  

 Assim, o cumprimento da legislação não é algo fácil, pois implica em 

jogos de poder e, neste caso, nem sempre é a qualidade ambiental do lugar 

que prevalece sobre os interesses econômicos.   

 De uma maneira geral, o crescimento urbano depreda e inibe a 

expansão das áreas de preservação permanente como já evidenciado, e 

mesmo quando protegidas por lei, muitas vezes, encontram-se brechas 

legislativas que só beneficia aquele que se apropriou da área.  

 Outra questão referente a apropriação das áreas de preservação 

permanente urbanas, diz respeito a reestruturação das mesmas, que quando 

ocorrem, beneficiando-se da estética, e também são apropriadas pelo setor 

imobiliário, pois assim sendo, aumentam  o valor da terra e tornam-se 

cobiçadas por este setor. Neste caso, quem as ocupa é a população com maior 

poder aquisitivo e, sobre elas, não é feito tanta pressão para serem retiradas, 

mesmo quando são áreas de preservação permanente. Aqui se vê as relações 

de poder inerentes aos conflitos ambientais.  



 9

 Esta relação sociedade e natureza se encontra em diferentes cidades no 

Brasil e no Paraná, Guarapuava, local onde se encontra nossa área de estudo, 

não é diferente. Os processo de produção da cidade foram ocorrendo de 

acordo com diferentes interesses sociais, sem haver a menor preocupação 

com os aspectos físicos do ambiente. Discussão que abordaremos no texto 

que segue. 

 

A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO DE GUARAPUAVA E O AMBIENTE  

 O crescimento e a expansão urbana de Guarapuava esteve atrelado, em 

princípio, à economia tropeira, estes por sua vez adquiriam as “datas”, que 

seriam os lotes urbanos oferecidos pelo poder público, construíam suas casas, 

mas continuavam a morar em suas residências da fazenda, permanecendo  em 

suas casas da cidade apenas em dias festivos, para fazer compras, eleições 

etc. ( SILVA,1995). 

 Por volta da metade do século XIX o núcleo urbano de Guarapuava  

podia ser dividido em 2 áreas distintas: o centro e a periferia. A área ao entorno 

da periferia era denominado de Rossio, uma espécie de chácara, no qual os 

moradores da Vila deixavam seus animais, e também onde haviam algumas 

plantações para a alimentação de seus habitantes.  

 Foi verificado certo aumento da população urbana de Guarapuava por 

volta do final do século XIX e início do século XX, quando muitos fazendeiros 

descontentes com a situação na qual se encontravam, resolveram vender suas 

terras do campo e viver dos juros obtidos com esta transação, deste modo 

houve certo crescimento em termos demográficos.  

 Com isso, passaram a surgir novos loteamentos em áreas até então de 

Rossio. Por volta de 1950 verificou-se como tendência a criação de novas vilas 

junto a até então estrada Foz-Curitiba que passava, por onde hoje temos a 

Avenida Moacir Júlio Silvestri. Isto levou à formação da Vila Bela, e outros lotes 

com tendência à oeste (SILVA, 1995). Já entre as décadas de 60 e 90, sua 

expansão deu-se pelas mais variadas áreas da cidade, sobretudo nas porções 

norte e oeste, com loteamentos cada vez mais distantes do centro destinados a 

população de baixa renda da cidade. 

 Toda esta expansão horizontalizada da cidade acarretou muita vezes em 

loteamentos e ocupações em áreas impróprias para habitação, ou ainda em 
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áreas de preservação ambiental, como por exemplo os fundo de vales, e áreas 

de próximas a nascentes ou a rios urbanos também denominadas de Áreas de 

Preservação Permanente, desrespeitando assim as legislações ambientais 

vigentes, tanto na constituição federal como estadual e municipal com o plano 

diretor da cidade.  

 Quanto a legislação ambiental vigente em Guarapuava, o plano diretor 

da cidade nos apresenta no cap. II determinações referentes aos 

parcelamentos do solo e  ocupações em áreas urbanas.  

 
Art. 5o - Não será permitido o parcelamento do solo:  
1  
I. Em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de 
tomadas as providências para assegurar o escoamento das 
águas; II. Nas nascentes, mesmo os chamados “olhos d’água”, 
seja qual for a sua situação topográfica, antes de tomadas as 
devidas providências;  
1 V. Em terrenos em fundos de vale, essenciais para 
escoamento   natural das águas, a critério do 
órgão competente da Prefeitura Municipal;  
2 VI. Em terrenos situados em áreas de preservação 
florestal e ecológica;  
3 VIII. As áreas que possuírem quaisquer nascentes, lagos, 
reservatórios naturais ou artificiais e cursos d' água, bem como 
áreas que possuírem vegetação nativa, deverão ser objeto de 
diretrizes específicas, quando de seu parcelamento, visando a 
preservação das condições naturais do meio ambiente, a 
serem definidas pelo Município; (PLANO DIRETOR, 2006). 

 Ainda é feito uma delimitação de áreas que deveriam se encontrar sem 

qualquer ocupação, como nos evidencia o plano diretor. 

 
Art.7o - As áreas descritas nos incisos abaixo são passíveis 
de parcelamento, mas constituem em áreas não edificáveis:  
 
 I - nas áreas de fundos de vale, as larguras mínimas não 
edificáveis serão de 15 (quinze) metros ao longo dos cursos 
d’água com menos de 5 (cinco) metros de largura e 30 (trinta) 
metros ao longo dos cursos d'água que tenham mais de 
5(cinco) metros de largura, contados à partir das margens 
definidas pelas cotas máximas das cheias;  
 II - ao redor de lagoas e lagos (naturais ou represados), 
contados a partir da margem com relação a cota máxima de 
cheia, medindo horizontalmente, em faixa marginal cuja 
largura mínima será de 15m (quinze metros);  
 III - áreas de florestas e demais formas de vegetação 
natural situadas ao longo de rios, ao redor de lagoas, nas 
nascentes, no topo de morros, nas encostas, nas bordas, 
conforme dispõe o Código Florestal.  
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 Ficam assim definidas, segundo a legislação municipal delimitações de 

áreas de preservação no ambiente urbano de Guarapuava, sendo eles situados 

ao longo dos rios urbanos existentes na cidade. 

1.3. AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE EM GUARAPUAVA 

 Na cidade de Guarapuava grande parte dos rios já foram canalizados e 

os fundos de vale que sobrevivem carecem da preservação, problemática que 

estaremos levantando seqüência deste texto. O município de Guarapuava até a 

década de 70 era praticamente rural, com uma economia voltada apenas para 

pequenas atividades de agricultura familiar. Porém este cenário foi se alterando 

a partir de mudanças políticas e econômicas que ampliaram o êxodo rural, 

propiciando o aumento da massa populacional urbana havendo assim um 

crescimento desordenado e com conseqüências drásticas para este meio. 

(GOMES, 2005) 

 A cidade que tinha em 1970 16,54 km de área e passou em 2005 para 

70,98 km. Com essa considerável expansão horizontal aliado as necessidades 

de ocupação de todo o contingente que havia chegado intensificou-se as 

ocupações em locais impróprios, como por ex. os fundo de vales reduzindo e 

em muitos casos acabando com as matas ciliares dos rios urbanos. (GOMES, 

2005). 

 Na figura 01, podemos observar que ao entorno dos rios urbanos de 

Guarapuava há um predomínio de construções e poucas áreas de vegetação o 

que tem contribuído para sua degradação e redução da qualidade e quantidade 

das águas, temática que está diretamente ligada à temática de pesquisa. 
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Figura 01 – Área Urbana de Guarapuava -  2006 

 

 

 Área construída   vegetação    solo nu   cursos hídricos 

Fonte: Imagem Cbers - Inpe/2006/ GOMES, 2006. 
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 A cidade de Guarapuava possui uma importante rede de drenagem. Seu 

perímetro possui quatro bacias hidrográficas, conforme carta 01. A principal 

delas é a Bacia do Rio Cascavel, pois compreende a maior parte do espaço 

urbano. Em nosso estudo em particular, se ateremos em analisar as áreas de 

preservação permanente situada ao longo da subbacia do Arroio do Carro 

Quebrado – afluente do rio Cascavel, tal área foi escolhida por se tratar de um 

curso hídrico que corta a cidade de leste a oeste, e, portanto, passa por 

diferentes bairros de classes sociais distintas. 

 Outra forma de analisarmos a situação das Áreas de Preservação 

Permanente na cidade de Guarapuava é através da carta 02 e quadro 01 que 

nos evidencia a depredação em que se encontra as áreas situadas ao longo do 

Arroio do Carro Quebrado, que de maneira geral, o que nas áreas que 

deveriam, de acordo com a legislação ser destinadas a preservação e 

conservação são ocupadas para moradia, depósitos de lixo, canalizações, 

queimadas entre outras formas de depredação dessas áreas tão importante 

para os cursos hídricos urbanos. 

 Observando o quadro 1 podemos tirar conclusões que são bem 

pessimistas quanto a “sobrevivência” do Arroio do Carro Quebrado, pois este 

se encontra com alto grau de poluição, vários pontos com depósito elevado de 

lixo, ocupações irregulares, edificações e construções restando raras áreas 

com algum tipo de vegetação natural, e quando estas existem se encontram 

isoladas com poucas faixas reduzidas de vegetação arbórea. E assim sendo, a 

grande parte das áreas destinadas às preservações se encontram depredadas 

e a vegetação que ainda resiste é apenas restrita a gramíneas e árvores de 

pequeno porte. 

 Analisa-se a partir da observação da carta 02 que o rio estudado se 

encontra em estado preocupante pois, a malha urbana, está posicionada e 

avança sobre o leito do rio, fazendo com que as áreas de preservação fiquem 

ainda mais restritas e raras. Nota-se a partir do buffer de distancia elaborado, 

que a malha urbana não respeita a delimitação determinada a partir das 

legislações do plano diretor municipal, com isso o comprometimento da área 

estudada é evidente e necessita urgentemente de praticas e atitudes mais 

ecológicas, ou seja, carece de atitudes para conter tal avanço depredatório que 

vem ocorrendo de modo cada vez mais rápido e intenso. 
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QUADRO 01 – CARACTERIZAÇÃO DAS AREAS DE PRESERVAÇÃO 
PERMAMENTE NO RIO ARROIO DO CARRO QUEBRADO-GUARAPUAVA-PR 
Foto Em  

Campo 

Imagem de 
Satélite da 
Área 

Caracterização da área 

1 

 

 Imagem captada próximo à jusante do Arroio, nota-
se que a vegetação arbórea quase não existe, 
restando no local apenas vegetação rasteira e 
arbustos de pequeno porte. 

2 

 

 
Percebe-se muito lixo e alto grau de poluição na 
água, o fluxo natural de escoamento do curso hídrico 
está seriamente comprometido pelo despejo de 
resíduos nesta área. 

3   
Nesta área é possível notar o despejo de esgoto sem 
tratamento no rio, comprometendo a qualidade da 
água e a saúde dos moradores locais. 

4 

 

  
Novamente muito lixo e poluição nesta área, a 
vegetação ciliar é de pequeno porte, ficando restrita 
apenas a arbustos e algumas arvores  em áreas 
isoladas. 

   

5 

 

 
 

 
 
Nota-se que devido a ausência de vegetação ciliar 
houve pequenos movimento de massa 
(desbarrancamento do rio) no local, acelerando 
assim o processo de assoreamento do rio. 

6 

 

 
 

 
Área que de acordo com a placa indicativa é de risco 
biológico, isso por se tratar de uma estação de  
“tratamento”  de esgoto situado a poucos metros do 
curso hídrico. 

7

 

Área em que se pode perceber praticas de queimada 
muito próximo ao leito do rio, inibindo assim o 
crescimento da vegetação e destruindo a que ainda 
resta. Despejo de dejetos também são encontrados 
nesta área. 
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8 

 

 

 
 

 

 
Área que encontra-se com pouquíssima vegetação 
ciliar, isso devido a ocupação deste solo para a 
moradia, área fortemente suscetível a alagamentos.  

9 

 

 

 
 

 
Ocupação para moradia em área muito próxima ao 
curso do rio podem ser notadas nesta imagem, 
percebe-se também a tentativa em conter o 
desbarrancamento construindo muros de arrimo. 

10 

 

  
Presença de um Lava-Car junto ao leito do rio, 
pratica comum em nossa área de estudo, isso pela 
facilidade de retirar água sem a necessidade de 
qualquer autorização legal. 

   

11 

 

 

  
Ocupação irregular para moradia, além de muito lixo, 
é observado nesta área, é possível observar também 
o assoreamento do rio devido ao movimento de 
massas. 

12 

 

  
Área em que a vegetação arbórea não existe, 
restringindo apenas a vegetação rasteira. Movimento 
de massa podem ser observado também nesta área. 

   

13 

 

  
Captação feita na área de nascente do rio, porém 
esta área de suma importância para a sobrevivência 
do Arroio é encontrado presença de lixo alem da 
ausência de vegetação arbórea na região. 

   

14 

 

 

 

 
Assoreamentos devido ao alto índice de lixo são 
observadas nesta área. Vegetação de pequeno porte 
pode ser observada juntamente a presença de 
construções para a moradia. 

ORG: Pussinini N, 2007. 
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METOLOGIA 

 A trabalho aqui relatado teve no seu desenvolvimento diversos dados e 

informações coletadas, que se deram a partir de levantamento bibliográfico, 

cartográfico, leitura de documentos oficiais da prefeitura (Plano diretor, 

legislação municipal) e trabalho em campo. 

 Através de imagens de satélite, fotografias aéreas e dados coletados 

diretamente no campo foi possível localizar e espacializar as informações de 

forma a obter uma visão de conjunto da distribuição dos cursos hídricos, da 

área de pesquisa, e as condições das áreas ao seu em torno, que a priori 

deveriam ser destinadas a preservação permanente. 

 Para tanto, foi gerado um banco de dados em ambiente SIG (Sistema de 

Informações Geográficas), no software SPRING, no qual foram digitalizados os 

cursos hídricos a partir da carta topográfica urbana de 1: 50000. 

Posteriormente, criamos um buffer de distancia marginal em torno do curso 

hídrico estudado, para delimitar as áreas conforme preconiza a legislação a fim 

de identificar o uso do solo no seu interior. 

 Sendo assim o trabalho deu-se a partir de etapas, muitas delas de forma 

simultânea, sendo com isso possível sistematizar e analisar os dados. 

 

RESULTADOS 

 Para alcançarmos uma sustentabilidade é necessário uma serie de 

ações conjuntas, como nos aponta Basso (2003, p.43), dizendo que “a 

melhoria ambiental nos centros urbanos exige uma série de medidas: vontade 

política, recursos humanos e financeiros, democracia, tecnologia, etc.” 

 Reconhecendo assim que não é nada fácil obter a tão esperada 

sustentablidade, sobretudo na atual sociedade que sob a égide do capitalismo 

que tem sua prática voltada para produção e consumo de mercadorias, ou seja, 

com valores nitidamente voltados para acumulação de capital.  

 Com tais condutas a degradação do meio só tende a aumentar 

ocasionando uma qualidade de vida mais baixa para as populações residentes 

na cidade, de maneira geral para as classes menos favorecidas, por serem as 

mais afetadas pelos problemas ambientais urbanos, pois embora a produção 

do espaço seja de certa forma coletiva a apropriação das conseqüências 

ambientais é seletiva.  Podemos dizer que a transformação da natureza 
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(industrialização, ampliação das vias de transporte e circulação, edificações, 

pavimentação, e muitas outras engenharias produzidas nas cidades) seja 

justificada pelo “desenvolvimento” que traz benefícios para a população, mas a 

apropriação destes é muito desigual. 

 Geralmente a massa da população de condições econômicas precárias 

fica apenas com os rejeitos (moram em locais onde não tem acesso a rede de 

esgoto, nos fundos de vales onde o lixo é acumulado, em áreas não 

pavimentadas, sujeitas a alagamentos, deslizamentos entre outros).  

 Segundo Bitoun (2003) esta população menos favorecida 

econômicamente,  ocupam áreas que a exclui e isola nas periferias ou em 

áreas impróprias para a habitação, o que os colocam como os produtores da 

degradação ambiental urbana. Nas palavras do autor: “as famílias pobres 

foram assim os próprios artesãos da degradação da natureza, quando de modo 

recorrente, vem construindo a cidade como podem, ocupando terrenos que, 

pela racionalidade técnica de veriam ser mantidos em estado natural” (BITOUN 

p. 300). 

 Entretanto, considerando que esta desigualdade é produto da relação 

sociedade-natureza no sistema capitalista e, portanto, a dominação da 

natureza, inclui a dominação dos homens pelos homens, ou seja, relações de 

poder inerentes ao sistema, entendemos que esta população acusada de 

serem as produtoras dos problemas ambientais, na verdade, são mais “vítimas” 

do que “vilãs” deste processo.  

 Ou seja, eles fazem parte de todo o sistema de produção, contudo, são 

os que menos se apropriam dela e, no caso da moradia, não lhes são 

oferecidas outras opções, já que a terra urbana também é uma mercadoria. 

 Deste modo, como afirma Bitoun (2003), a própria sociedade urbana 

criou modos de isolar os problemas ambientais criado por ela mesma, fazendo 

delimitações no espaço, os chamados “espaços problemas” ou ainda 

denominados como “áreas de risco”, que na verdade é resultado direto da crise 

entre a sociedade e natureza. Portanto, a contradição neste caso, não é 

exceção mais a regra, e o resultado é o crescimento urbano desordenado em 

estágio acelerado.  

 Neste trabalho não temos como objetivos apontar medidas técnicas para 

atenuar tais problemas, pois nossa meta era sobretudo identificar a situação do 
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arroio em estudo, contudo entendemos que é preciso muito mais do que 

tecnologias para mudar este cenário. 

 Não bastam apenas campanhas de conscientização, para mudarmos 

essa situação precisamos de ações que não fiquem restritas apenas a separar 

o lixo, por exemplo, precisamos que esses valores que alicerçam o capitalismo,  

sejam removidos e substituídos na sociedade, caso contrário à crise só 

aumentará ocasionando maiores e mais intensos impactos sobre o meio, numa 

situação cada vez mais crítica a todos.  
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