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Objetivos:
Este trabalho teve como objetivo o estudo da ocupação humana nas margens do arroio
como elemento de interferência no ambiente natural.
Referencial teórico:
A bacia hidrográfica do arroio da ronda está localizada, em sua maior parte, na área urbana
do município de Ponta Grossa. A exclusão social expressa no espaço da cidade, se dá em
níveis altimétricos, onde as populações mais excluídas se encontram nas partes mais baixas
do terreno da cidade, próximos às margens dos arroios. Por outro lado, a população mais
abastada se localiza nos espigões do terreno. Estas características influenciam nas
qualidades ambientais da área, visto que suas nascentes estão na região central da cidade.
Metodologia:
Utilizou se de material bibliográfico específico e geral que desse suporte teórico ao
desenvolvimento do trabalho. Utilizou-se também de fotografias aéreas para interpretação
do ambiente e, visitas a campo com a finalidade de verificar a realidade das pessoas que lá
residem.
Resultados:
Através do trabalho, foi possível constatar que a ocupação humana nas margens do arroio
da ronda é reflexo da segregação espacial e econômica que é característico das cidades
brasileiras. A única opção encontrada por aquela população é a ocupação ilegal do espaço
urbano. O reflexo dessa contradição que se exprime no espaço da cidade caracteriza-se na
formação de favelas nas margens do arroio. Toda essa realidade vai contribuir na alteração
das características ambientais naturais da região, influenciando diretamente na qualidade da
água do arroio e na densidade de mata ciliar. Foi verificado também, que alguns trechos se
encontram canalizados, modificando as características primitivas do arroio e evidenciando a
interferência direta da ação humana no local.

III Simpósio Nacional de Geografia Agrária – II Simpósio Internacional de Geografia Agrária
Jornada Ariovaldo Umbelino de Oliveira – Presidente Prudente, 11 a 15 de novembro de 2005

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
MOURA, F; NINA, S.V. Ambiente e Lugar no Urbano. Porto Alegre: Universidade do Rio
Grande do Sul, 2000.
BETIM, J. A. O Planejamento de Núcleos Habitacionais e sus Deficiências: o caso do
“Rio Verde” e “Pitangui” em Ponta Grossa – PR. Ponta Grossa, 1999.
CORRÊA, R. L. O Espaço Urbano. São Paulo: Ática, 2004.

THE IRREGULAR OCCUPATION OF THE RONDA LITTLE STREAM BASIN, IN
PONTA GROSSA - PR, AS FACTOR OF INFLUENCE IN ITS AMBIENT
CHARACTERISTICS
Lucas Bonatelli Malho – Universidade Estadual de Ponta Grossa
lucasuepg@yahoo.com.br
Márcia Regina Maliski – Universidade Estadual de Ponta Grossa
marcia.castilho@gmail.com
Rodrigo Rocha Monteiro – Universidade Estadual de Ponta Grossa
tkdkiller2002@yahoo.com.br
Vanessa de Almeida Camargo – Universidade Estadual de Ponta Grossa
vana_camargo303@hotmail.com
Objectives:
This work had as objective the study of the occupation human being in the edges of the little
stream as element of interference in the natural environment.
Theoretical Referencial:
The hidrografic basin of the Ronda little stream is located, in its bigger part, in the urban area
of the city of Ponta Grossa.

The social exclusion in the space of the city, happens in

altimetric levels, where the excluded populations more is in the lowest part of the land, next
to the edges to the little streams. On the other hand, the elite population its located in the
ridges of the land.

These characteristics influence in the ambient qualities of the area,

because its springs are in the central region of the city.
Methodology:
It was used specific and general bibliographical material for the theoretical support to the
development of the work.

It was also used aerial photographs for interpretation of the

environment and, visits the field with the purpose to verify the reality of the people who
inhabit there.
Results:
Through the work, it was possible to evidence that the human occupation being in the edges
of the Ronda little stream reflected of the space and economic segregation that is
characteristic of the Brazilian cities. The only option found for that population is the illegal
occupation of the urban space. The consequence of this contradiction that is expressed in

III Simpósio Nacional de Geografia Agrária – II Simpósio Internacional de Geografia Agrária
Jornada Ariovaldo Umbelino de Oliveira – Presidente Prudente, 11 a 15 de novembro de 2005

the space of the city is characterized in the formation of slum quarters in the edges of the
little stream. All this reality goes to contribute directly in the alteration of the natural ambient
characteristics of the region, influencing in the quality of the water of the little stream and in
the density of ciliar bush. It was also verified, that some stretches find canalized, modifying
the primitive characteristics of the little stream and evidencing the direct interference of the
human being action in the place.
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