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Resumo 

Buscando novos instrumentos de análise para o estudo do espaço geográfico, as disciplinas 

de Planejamento Ambiental e Cartografia Temática do curso de bacharelado em Geografia 

da Universidade Estadual de Maringá reuniram professores da área humana e da área física 

para desenvolverem estudos dos problemas ambientais existentes no município de Sarandi-

PR. O trabalho objetivou pesquisar as dinâmicas dos processos erosivos e suas 

conseqüências ambientais nas mediações do perímetro urbano de Sarandi. Este trabalho 

centrou-se no conjunto residencial Romaneli com levantamentos do meio físico e suas 

relações com a ocupação humana. As principais variáveis estudadas do meio físico foram: o 

clima, a hidrografia, as formas do relevo, o substrato rochoso, a cobertura pedológica ao 

longo das vertentes e a cobertura vegetal. Foram realizados também levantamentos dos 

perfis socioeconômicos dos moradores do entorno das feições erosivas. Em razão dos 

resultados obtidos; identificação de feições erosivas lineares, degradação da cobertura 

vegetal, alteração do regime hídrico dos solos, poluição dos solos e alteração da qualidade 

de vida da população; verificou-se a necessidade de um planejamento ambiental mais 

adequado para esse tipo de área, recorrendo neste caso aos órgãos públicos – gestores do 

espaço urbano e rural. 

Palavras chave – degradação ambiental, feições erosivas, gestão ambiental 

Abstract 

Searching new analysis instruments for the studies concerning the geographic space, the 

disciplines regarding environmental planning and thematic cartography e in the Universidade 

Estadual de Maringá’s Geography B.A. course gathered together professors from both 

Human and Physical geography to develop studies about the existing environmental 

problems in the town of Sarandi – PR. This work’s main goal was to research the erosion 

processes and its environmental consequences in the urban perimeter of Sarandi. This work 
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focused on the study of the physical environment and its relations with the human occupation 

within the Romaneli neighbourhood. The main variables studied within the physical 

environment were: the climate, the hydrographs, the relief forms, the rocky substrates, the 

pedological covering though the vertents and the vegetation. There was also a research on 

the social-economics profiles of the residents in the area around the erosive processes. 

According to the results, that identified linear erosive patterns, degradation of the vegetation, 

changes in the hydrographic soils system, pollution of the soil and alterations on the quality 

of life of the population; the study verified that a more adequate environmental plan from the 

responsible public organs is needed for the area. 

1. INTRODUÇÃO 

O processo de ocupação do solo nas cidades, intensificado pelos diferentes papéis 

que elas desempenham e pelo rápido crescimento da população urbana vem se 

caracterizando por não obedecer a qualquer critério de planejamento, em relação aos 

recursos naturais existentes e as características do sítio urbano. As razões são as mais 

diversas, mas é visível o uso desordenado desta ocupação levando muitas vezes a usos 

inadequados. Estes por sua vez são responsáveis pela instalação de processo de alteração 

do meio ambiente, podendo culminar em feições erosivas nas áreas urbanas trazendo 

enormes prejuízos à sociedade. 

Nesta perspectiva, as disciplinas de Planejamento Ambiental e Cartografia Temática 

estabeleceram um desafio ao tratar questões ambientais não só pela via do meio físico, mas 

também pelo processo de ocupação cuja dinâmica mostra-se complexa. 

O trabalho que segue trata do uso do solo urbano em uma cidade de porte médio, 

inserida na região metropolitana de Maringá/PR, cuja ocupação se deu de forma irregular 

frente aos padrões de um uso adequado do solo urbano. São inúmeras as situações em que 

se deflagra a ocupação desordenada do solo e os riscos inerentes à população, neste texto 

destacar-se-á apenas um exemplo a do conjunto residencial Romaneli cuja dinâmica 

merece ser discutida. 

2. LOCALIZAÇÃO E HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO DA ÁREA 

O ambiente está em constante transformação com dinâmicas relacionadas às 

características genéticas de cada área. A intervenção do homem através da retirada 

indiscriminada da cobertura vegetal com intuito de explorar o solo para práticas agrícolas e 

ampliar a rede urbana causa desequilíbrios, podendo acelerar o processo de degradação 

dos recursos naturais e influenciar na qualidade de vida. 

Em decorrência desses problemas foi selecionado o município de Sarandi que é um 

exemplo relevante dessa degradação. O município está localizado no norte central do 
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estado do Paraná e limita-se com os municípios de Maringá a oeste e Marialva ao norte, ao 

sul e a leste (Figura 1). 

 

Figura 1 – Localização do município de Sarandi e área de estudo 

Sua extensão territorial é de 145.2km² dos quais 19.36km² pertencem à área urbana 

(área de estudo) e 125.84km² à área rural. 

Esse trabalho tem como objetivo mostrar os resultados obtidos na avaliação da 

dinâmica dos processos erosivos e suas conseqüências ambientais nas mediações do 

perímetro urbano de Sarandi como uma experiência interdisciplinar. 

A cidade de Sarandi, como muitas da região, foi fundada pela Companhia de Terras 

do Norte do Paraná (CTNP). Ao contrário das outras não foi planejada para o crescimento 

urbano previa apenas atividades comerciais, religiosas e institucionais. Estava destinada a 

servir como pequeno posto comercial para os proprietários rurais da região, portanto surge 

como um pequeno patrimônio permanecendo até a década de 1960. Outrossim, algumas 

famílias eram atraídas para região devido à presença do latossolo, anteriormente 

denominado de Terra Roxa, em todo município que dessa forma foram desbravando as 

matas e implantando as primeiras lavouras de café. 
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A partir do desenvolvimento da atividade cafeeira pode-se observar uma atração 

populacional que provocou o deslocamento de diversas famílias para este local, fazendo 

com que ocorresse o surgimento e o desenvolvimento do núcleo urbano de Sarandi. Este 

núcleo até a década de 1960 era constituído apenas por um conjunto traçado pela 

Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP), que margeava a BR 376 constituído por 

duas vilas, Vera Cruz e Chácaras Aeroporto, que formavam o principal aglomerado 

populacional. Essas vilas se desenvolveram porque estavam situadas junto à linha férrea e 

a estrada que ligava Londrina à Maringá. 

Os primeiros estabelecimentos comerciais, casas, igrejas, foram construídas nas 

duas vilas, prevendo que ali ocorreria o desenvolvimento do município. No entanto, com a 

implantação da BR 376 na década de 1960, aliado ao desenvolvimento do patrimônio 

municipal começa a descentralizar-se do núcleo traçado pela CNTP para as margens da BR 

376. Os núcleos traçados, incluindo ruas e lotes foram bem delineados, tendo a área central, 

terrenos de 560 e 600m², enquanto os outros dois que surgiram tinham lotes em torno de 

1.000m². Estes foram elevados à categoria de Distrito Administrativo Judiciário através da 

Lei n.º 5.076 datada de 12/04/1965, Sarandi somente veio conhecer seu desenvolvimento 

nos últimos anos da década de 1970. Em 14 de outubro de 1981, através da Lei Estadual n.º 

7.502, sancionada pelo governador Ney Amintas de Barros Braga, foi elevada a categoria de 

município, emancipando-se definitivamente de Marialva, elegendo em 15 de novembro de 

1982 o primeiro prefeito de Sarandi o Sr. Julio Bifon. 

O município ora formado apresentava inúmeros problemas, quanto à infra-estrutura 

da cidade contendo inúmeros loteamentos implantados de forma desordenada, com lotes e 

vias completamente fora dos padrões iniciais elaborados pela Companhia de 

Melhoramentos do Norte do Paraná (CTNP). Segundo Mendes; Benaduce (1993) “Isto se 

deve a grande especulação imobiliária pela qual Maringá vem passando e que 

possivelmente Sarandi começa a experimentar”. 

Nesse momento, ocorreu um processo de adensamento do quadro urbano primitivo, 

por uma população de maior renda e o deslocamento gradativo da população de menor 

renda para espaços periféricos. Esse incremento populacional deve-se a dois fatores: ao 

êxodo rural devido à modernização agrícola, e a proximidade com o município de Maringá. 

Com a produção do espaço, a cidade começa expandir-se com interferência dos 
incorporadores imobiliários, abrindo parques e conjuntos habitacionais. A expansão da área 

urbana tornou-se acentuada em 1974, quando a empresa Construtora Vicky Ltda5, iniciou a 

venda de lotes urbanos. Em 1975, surgem três novos conjuntos margeando a rodovia (BR 

                                                 
5 De propriedade do Dr. Vicente Yukiaki Yabikku 
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376), onde um deles com o objetivo de ampliar o parque industrial e os outros dois 

destinados à ocupação residencial, no caso o Jardim Independência e o Jardim Europa. 

Em 1976, vinte e um novos loteamentos foram aprovados e distribuídos 

desordenadamente na malha urbana já existente. Estes empreendimentos imobiliários 

resultaram em grandes vazios urbanos, separando um loteamento do outro dificultando a 

infra-estrutura do perímetro urbano de Sarandi. Essa expansão vem se processando, de 

forma descontínua e desordenada deixando áreas esparsas para diferentes usos. O 

crescimento urbano acelerado proporcionou uma ampliação desnecessária dos serviços e 

equipamentos urbanos tornando-se ineficiente o fornecimento de rede de esgoto, iluminação 

pública, unidades básicas de saúde, educação entre outros, e em especial, nas áreas 

periféricas. A malha urbana foi se espalhando deixando vazios que muitas vezes, na 
periferia foram absorvendo chácaras ainda produtivas, ocasionando a existência de 

conjuntos habitacionais em algumas dessas áreas agrícolas. Esta ocupação desordenada 

refletia não apenas nos agentes promotores da especulação, mas ainda revelava uma 

atuação ligada às exigências do mercado. Nas últimas décadas os “vazios” urbanos se 

proliferaram por toda a cidade possivelmente aguardando sua valorização. 

Verifica-se que os loteamentos que transformam áreas rurais em áreas urbanas, 

também transformam terras cultivadas em terrenos baldios. Esse processo é comum no 

município, à malha urbana está espalhada em todas as direções, porém, nessas áreas 

realmente ocupadas, ocorre à dispersão das construções, em cada um dos loteamentos. 

O crescimento desordenado do espaço urbano de Sarandi implica na rapidez com 

que se deu a urbanização acarretando sérios problemas ambientais, provocados pela falta 

de infra-estrutura, como: asfalto, rede de esgoto, água, saúde e iluminação pública. Sarandi, 

em um primeiro momento, apresentava-se como "cidade dormitório" devido aos poucos 

papéis que ela representava no contexto regional, por isso a proximidade com a cidade-

pólo, Maringá, provocava um grande o deslocamento da população de Sarandi para lá. 

Entretanto, em estudo mais recentes apontam para um município cuja economia se 

desenvolveu paralela ao desenvolvimento econômico da cidade de Maringá, muito mais 

compondo papéis complementares as atividades econômicas desenvolvidas em Maringá. 

De uma cidade pequena, em poucos anos o município de Sarandi passou para uma 

cidade de porte médio, em nível de interior do Paraná, se tornando uma das maiores 

cidades da região Norte Central do Paraná. Isso aconteceu, sem antes possuir uma infra-

estrutura capaz de atender a população quanto à prestação de serviços, empregos, 

habitação, saúde, entre outros. 
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3. LEVANTAMENTO DO MEIO FÍSICO E SOCIOECONÔMICO NA SUB-BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO SARANDI – O CASO DA RAVINA DO CONJUNTO 
ROMANELI 

A área de estudo está localizada no Terceiro Planalto Paranaense, composta por 

rochas vulcânicas da formação Serra Geral, constituídas principalmente por basaltos 

(Maack, 1968). O relevo predominante da área é suave, em torno de 2%. As vertentes são 

longas de perfil convexo-retilíneo e côncavo próximas ao fundo de vale. O conjunto 

Romaneli localiza-se no divisor de águas entre as bacias dos rios Ivaí e Pirapó. A área em 

estudo pertence à sub-bacia do ribeirão Sarandi, afluente do rio Pirapó, que deságua no rio 

Paranapanema. 

O clima da região é caracterizado como subtropical úmido mesotérmico, verões 

quentes com tendência de concentração das chuvas nos meses de verão, invernos com 

geadas pouco freqüentes, sem estação seca definida. A temperatura média anual é de 

22ºC. Segundo Koeppen (1948), é classificado como Cwh, caracterizando-se em tropical 

mesotérmico úmido. 

 Com a descoberta da qualidade do solo, favorável à cultura cafeeira, no começo do 

século XX, iniciou-se uma acelerada destruição da cobertura vegetal natural em decorrência 

do desenvolvimento das culturas temporárias de soja, trigo e milho. No uso do solo atual da 

sub-bacia hidrográfica estudada foram identificadas seis classes: unidade residencial, 

loteamento, unidade industrial, campo, vegetação permanente e culturas temporárias 

(Figura 2). 

O processo desordenado de expansão urbana é o principal responsável pela retirada 

da cobertura vegetal e degradação dos solos que podem desencadear vários tipos de 

feições erosivas como: sulcos, ravinas e voçorocas. Na área do conjunto Romaneli foi 

identificado uma feição erosiva do tipo ravina, com aproximadamente 2000m de 

comprimento, largura variáveis no decorrer da mesma e profundidade máxima em torno de 

6m. 
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Figura 2 – Uso do solo da sub-bacia hidrográfica do ribeirão Sarandi: conjunto Romaneli 

O levantamento dos solos permitiu identificar a presença de dois horizontes 

superficiais Aa e Ap predominando a cor marrom avermelhada escura (2,5YR 3/4), textura 

argilosa e estrutura em blocos subangulares. Nos horizontes Bw as cores variam de 

marrom-avermelhada a vermelho-escura (2,5YR 3/6), textura argilosa com estrutura 

variando em profundidade de subangular a microagregada muito friável. Nas partes mais 

profundas (mais ou menos 10m), encontra-se o horizonte C com presença do lençol freático. 

A seguir são descritos de forma detalhada os perfis morfológicos ao longo da ravina, pontos 

P1, P2, P3 e P4 (Figura 3). 
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Figura 3 – Perfil longitudinal da ravina do conjunto Romaneli 

Descrição morfológica dos perfis ao longo da ravina: 

P1 (alta vertente): 

Aa – 0-107cm, bruno-avermelhado-escura (2,5 Y/R 3/4), argilosa, granular, ligeiramente 

dura; friável, plástica; macroporos- 40%, atividade biológica (vermes, formigas, 

raízes); raízes poucas e ramificadas; transição difusa; 

Bw1 – 107-408cm, vermelho-escura (2,5 Y/R 3/6); argilosa; subangular, macia, muito friável, 

plástica e pegajosa, macroporos abundantes- 20%; atividade biológica (vermes, 

formigas e raízes); raízes poucas e finas; transição difusa; 

Bw2 – 408 + cm, vermelho-escura (2,5 Y/R 3/6); argilosa; microagregada, bem friável, muito 

friável, plástica; macroporos abundante 30–40%; atividade biológica (vermes); raízes 

poucas e finas; transição difusa. 

P2 (média-vertente): 

Ap – 0-185cm, bruno-avermelhado-escura (2,5 Y/R 3/4); argilosa; granular pequena 

moderada; dura, média, friável; macroporos abundantes – 30%; atividade biológica 

(vermes, formigas e raízes); raízes abundantes finas e curtas; transição difusa; 

Bw1 – 185- 320cm, vermelho-escura (2,5 Y/R 3/6); argilosa; microgranular muito friável, 

friável, plástica; macroporos abundantes 40-50%; atividade biológica comum; raízes 

poucas, finas e curtas; transição difusa; 
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Bw2 – 320 + cm, vermelho-escuro-acinzentada (2,5 Y/R 3/4); argilosa; microagregada muito 

friável; friável, plástica; macroporos abundantes – 20% de atividade biológica 

comum; raízes ausentes; transição difusa. 

P3 (média-vertente): 

Ap – 0-266cm, bruno-avermelhado-escura (2,5 Y/R 3/4); argilosa; subangular; duro, friável, 

plástica; macroporos abundantes 30-40%; atividade biológica (vermes, formigas e 

raízes); raízes abundantes, fasciculadas e finas; transição difusa; 

Bw1 - 266-394cm, vermelho-escura (2,5 Y/R 3/6); argilosa; subangular microagregado friável 

solto; macia, friável, plástica; macroporos abundantes-50% (alguns em torno de 2 a 

5mm); atividade biológica (vermes e formigas); raízes poucas e finas; transição 

difusa; 

Bw2 – 394 + cm, vermelho-escura (2,5 Y/R 3/6); argilosa; microagregada muito friável; 

friável, plástica; macroporos abundantes–20% de atividade biológica (vermes e 

formigas); raízes ausentes; transição difusa. 

P4 (terço inferior da vertente): 

Aa – 0 -30cm, bruno-avermelhado- escura (2,5 Y/R 3/4); argilosa; granular; friável, plástica; 

macroporos abundantes-30%; atividade biológica (formigas); raízes fasciculadas; 

transição difusa; 

Bw1 - 30 –130cm, vermelho-escuro-acinzentada (2,5 Y/R 3/4); argilosa; sub- angular; 

ligeiramente dura, friável, plástica; macroporos abundantes–30% atividade biológica 

(vermes e minhocas); raízes poucas e fasciculadas; transição difusa; 

Bw2 -130 –190 + cm, vermelha (2,5 Y/R 4/6); argilosa; microagregado solto; muito variável, 

plástica; macro poros comuns -20%; atividade biológica (vermes e minhocas), sem a 

presença de raízes; transição difusa. 

Ao longo do perfil foi constatada a deposição de vários resíduos sólidos compostos 

por: embalagens plásticas diversas, animais mortos, pneus, restos de materiais de 

construções e outros. Essa deposição inadequada está causando prejuízos tanto para o 

meio ambiente como para a população local. (Fotografias 1 e 2). 
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Fotografia 1: Expansão lateral da ravina chegando até 6 m das residências 

 

Fotografia 2: Resíduos sólidos lançados dentro da ravina pela população do entorno e pela 

Prefeitura Municipal de Sarandi 

A análise socioeconômica foi elaborada junto à população residente no entorno da 

ravina do conjunto Romaneli. Para isso foram aplicados questionários e entrevistas cujo 

resultado aponta as condições vividas pela população. 

A maioria dessa população é de procedência das periferias do município de Maringá, 

são moradores que foram vítimas dos altos preços dos aluguéis gerados por uma cidade de 

médio porte e que procuraram nos bairros de Sarandi uma oportunidade de obter sua casa 

própria. Em relação aos anos de moradia grande parte da população do bairro reside no 

local em média há 5 anos, o bairro é relativamente novo e há raros casos de moradores 

antigos (Tabela 1). 
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Analisando-se a Tabela 1 conclui-se que 60%, da população se instalaram na área 

estudada nos últimos cinco anos, 16% já estão a mais de quinze anos e os outros restantes 

estão morando no bairro entre dez a quinze anos. 

 

Tabela 1 - Tempo de moradia e procedência da população do conjunto Romaneli 

Anos de moradia 

Procedência da área 

rural 

Procedência da área 

urbana 

% 

0 - 5  1 21 69 

5 a 10  1 3 12 

10 a 15  1 0 3 

mais de 15 1 4 16 

Total 4 28 100 

Fonte: UEM, Departamento de Geografia, 2001 

As despesas das famílias residentes no entorno do conjunto Romaneli por ordem de 

gastos revelam que alimentação é a maior preocupação das famílias, seguida da energia, 

saúde, aluguel, transporte e água (Tabela 2). A educação, o lazer e o vestuário ocupam a 

última ordem de gastos das famílias. A partir dos dados obtidos verifica-se que a população 

estudada não possui renda suficiente nem mesmo para adquirir as necessidades básicas de 

sobrevivência. Assim, 50% das despesas são gastas com alimentação, 34% com a energia 

elétrica, 13% com saúde e 10% para o aluguel enquanto os outros itens analisados 

perfazem no total 11% dos gastos somente. 

 

Tabela 2. Despesas das famílias residentes no entorno da ravina do conjunto Romaneli  

Despesas % 

Alimentação 50 

Energia 34 

Saúde 13 

Aluguel 10 

Transporte 5 

Água 3 

Educação 1 

Lazer 1 

Vestuário 1 

Fonte: UEM, Departamento de Geografia, 2001 
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A infra-estrutura e a condição dos imóveis também foram analisadas nesta pesquisa 

(Tabela 3). Existe uma predominância de casas em alvenaria, porém de baixo padrão. 

Verifica-se que as moradias financiadas prevalecem em relação às outras, perfazendo um 

total de 55%. Este fato provavelmente ocorra oriundo de uma forma alternativa que a 

população encontrou de adquirir sua casa própria, ilusoriamente escapando do aluguel e 

também saindo de moradias muito mais precárias como a favela. 

 

Tabela 3 – Condição dos imóveis e tipos de moradias da população do entorno 

da ravina do conjunto Romaneli 

Tipos de moradias  % 

Condição do imóvel  Alvenaria Madeira Mista  

Próprio 11 3 0 38 

Alugado 2 0 0 7 

Financiado 16 0 0 55 

Fonte: UEM, Departamento de Geografia, 2001 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O crescimento rápido da área urbana de Sarandi sem um planejamento prévio e 

adequando, acelerou o processo de degradação ambiental, provocado principalmente pelas 

ações antrópicas. 

A ravina estudada apresenta aproximadamente 2.000 metros de extensão e está 

localizada em uma vertente de baixa declividade; os solos são espessos, a textura argilosa, 

a estrutura é granular estável na superfície e sub-angular a micro angular em profundidade 

ambas com boa estabilidade. Estas características morfológicas quando bem preservadas, 

são pouco susceptíveis aos processos erosivos. O aparecimento desta feição erosiva deve-

se a vários fatores associados à ação antrópica: 

- o escoamento das águas pluviais ao longo das ruas transversais não pavimentadas 

concentrou e deflagrou dando o inicio com o posterior aprofundamento da ravina. 

Atualmente ao atingir o substrato geológico, esta ravina está se expandindo lateralmente, 

desestabilizando no caso a baixa-vertente, aumentando ainda mais o volume das perdas de 

terras; 

- a inexistência de uma cobertura vegetal ao longo da ravina, os resíduos sólidos lançados 

no interior da ravina, e a estagnação da água em diversos pontos, têm provocado a 

proliferação de várias espécies de insetos e pequenos animais entre outros, afetando em 

muito a saúde da população local; 
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- o baixo preço dos lotes neste bairro, a necessidade de construção de casas de baixo 

custo, a falta de conscientização da população sobre a necessidade de preservação do 

meio ambiente, aliado a falta de incentivos e orientação do poder público, tem aumentado 

em muito os problemas ambientais da área. 

Além desta ravina do conjunto Romaneli, outras feições erosivas semelhantes foram 

encontradas na periferia da cidade todas elas provocadas pelas ações antrópicas. Como o 

conjunto residencial Romaneli apresenta espaços não ocupados torna-se necessário à 

realização de um planejamento ambiental para evitar problemas de degradação como o 

descrito nesta pesquisa. 

A experiência interdisciplinar nos mostrou que é necessário e fundamental o 

desenvolvimento de trabalhos desta natureza, isto é, analisar o espaço geográfico de forma 

integrada. 
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