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Resumo – Este trabalho, por meio de entrevistas, procurou conhecer a percepção dos moradores da
cidade de Ilha Solteira – SP sobre as erosões urbanas. O questionário aplicado nas entrevistas
buscou contrapor as causas das erosões com as ações promovidas pelos moradores em seus lotes e
desta forma foi avaliado o conhecimento da população relativa ao desencadeamento e o controle
dos processos erosivos. Os resultados indicaram que a população anseia por obras para a contenção
e controle das erosões, sendo desta forma o Poder Público citado como um dos principais culpados
pelas erosões. Dessa forma, este trabalho fornece informações para o planejamento de ações de
gestão do uso e ocupação do solo que permitam à sociedade identificar-se como parte das medidas
de controle, aceitando assim uma nova forma de controle dos processos erosivos que não seja tão
dispendiosa como as obras.
Palavras-Chave – Gestão dos impactos urbanos, uso e ocupação do solo, controle do escoamento
superficial urbano.

URBAN EROSIONS
Abstract – This research, made through interviews, sought to know about the perception of the Ilha
Solteira's residents about urban erosions. The questionnaire used in the interviews sought oppose
the causes of erosion with the actions taken by the residents in their realty and thus assessed the
knowledge of the population on the activating and controlling erosion. The results indicated that the
population wants works to contain and control the erosions, and thus the Government was cited as
one of the main culprits for erosions. Thus, this work provides information for the planning of
management of the landscape and urban soil use which enable population identify themselves as
part of control measures, thereby accepting a new way to control the erosion process that isn't as
expensive as the structural works.
Keywords –Urban impacts management, landscape and soil use, runoff control.
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INTRODUÇÃO
Na elaboração do planejamento para ocupação do solo urbano, entender o comportamento, a
cultura e a concepção dos valores da sociedade quanto ao meio ambiente é o primeiro passo para se
propor ações de conscientização e intervenção para preservação do meio ambiente e contenção e
controle de impactos negativos dos núcleos urbanos.
Dentre as várias relações entre população urbana e meio ambiente que resultam em impactos
negativos, destacam-se as erosões urbanas. De acordo com Araujo et al. (2005) as erosões são um
start para uma série de processos de degradação, tais como: diminuição da qualidade das águas em
decorrência do aumento de descarga sólida e o assoreamento dos alvéolos.
Neste estudo buscou-se por meio de entrevistas conhecer a cultura da população de Ilha
Solteira – SP quanto à conservação ambiental, voltando o escopo da análise para a relação entre as
erosões, as áreas impermeabilizadas dos lotes e o escoamento superficial.
EROSÕES URBANAS
De acordo com IPT (2000), a mecânica do processo erosivo é iniciada por forças de arrasto,
de impacto ou de tração agindo em partículas individuais da superfície do solo.
Processos de intemperismos, como a ação do vento e o ciclo umidade-secura, tornam o
terreno propenso à erosão, pois segmentam as rochas em partículas menores e enfraquecem as
ligações entre as partículas de solo.
De acordo com Tucci (1995), na medida em que a urbanização promove a compactação,
impermeabilização e a remoção da cobertura vegetal do solo, o volume que antes escoava
lentamente pela superfície do solo e ficava retido pela vegetação, favorecendo a infiltração e a
conseqüente recarga dos aqüíferos, passa a escoar pelos condutos da drenagem pluvial.
Dessa maneira, passa a haver uma quantidade de água a ser realocada, necessitando para tanto
de medidas de controle, sendo as mais conhecidas e praticas: as obras.
Executar obras não é a alternativa menos custosa, pois de acordo com Tucci (2000), o valor
gasto na construção de obras para a contenção dos processos erosivos é elevado, concluindo que a
melhor opção, tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental, são as medidas que predizem a
contenção do excesso de escoamento na escala do lote, ou seja, deve-se priorizar a implantação de
áreas permeáveis para possibilitar a infiltração e a conseqüente redução do volume de água que
escoa pela superfície do solo.
Para Canholi (2005), a solução ótima é estabelecer uma política de uso e ocupação do solo
que promova a integração entre ações estruturais e não estruturais, visando preservar as áreas de
várzea e priorizando a utilização de medidas não convencionais baseadas no conceito de reservação.
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Porém o Canholi (2005) destacou a importância da educação ambiental para que a sociedade aceite
as novas formas de contenção e controle dos impactos prejudiciais da urbanização.
Uma sociedade sem consciência ambiental e que desconhece os processos básicos do ciclo
hidrológico irá exigir da prefeitura obras pertinentes ao conceito higienista, princípio de evacuação
rápida das águas pluviais, pois a água será o “problema”. Dessa forma a urbanização preconizará
pela impermeabilização dos espaços para o escoamento rápido do deflúvio, acarretando em
calamidades e gastos elevados com obras de reparo e proteção.
ILHA SOLTEIRA
A cidade de Ilha Solteira foi fundada em 1968 e projetada para abrigar os responsáveis pela
realização da segunda etapa do Complexo Hidrelétrico Urubupungá. Localiza-se no extremo
noroeste do estado de São Paulo, na margem paulista do Rio Paraná, logo abaixo da confluência
com o rio São José dos Dourados, como ilustrado pela Figura 1.

Figura 1 – Localização da área de estudo (Fonte: Santim, 2007)

Atualmente, de acordo com dados do IBGE, conta com uma população de 24181 habitantes,
em uma área territorial de 639,47 km² sendo 9,37 km² ocupados pela área urbana consolidada,
destaca-se que a área enfocada no estudo diz respeito ao núcleo urbano principal, ilustrado na
Figura 1, que possui 7,13 km².
O clima da região é o tropical tipo AW, segundo o critério de Köppen, ou seja, chuvas de
verão e estiagem de inverno. Apresenta índice pluviométrico em torno de 1300 mm anuais e
temperatura média anual de 28°C, com a média das máximas anuais atingindo 31°C.
De acordo com o critério utilizado por IPT (2000) esta região é classificada como
vulnerabilidade alta à erosão. Referente à infra-estrutura, a cidade manteve praticamente as mesmas
características do projeto inicial do núcleo urbano, projetado em 1963 e construído em 1968.
Com relação ao sistema de drenagem urbana destaca-se que mesmo após 40 anos de
desenvolvimento urbano e a conseqüente alteração dos parâmetros de uso e ocupação do solo
utilizados no planejamento da cidade, ele continua apresentando as mesmas dimensões e as mesmas
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medidas de dissipação de energia, conforme informado por Prefeitura Municipal de Ilha Solteira –
SP (2007). Tal fato é compreensível, pois as principais alterações não foram relativas à expansão
urbana, mas sim a alteração das áreas impermeáveis nos lotes.
A Figura 2 relaciona as sub-bacias urbanas com alguns dos pontos de erosão em decorrência
do aumento da vazão e da falta de mecanismos para reduzir o pico dos escoamentos ou amortecer a
sua velocidade no lançamento para o meio ambiente natural.

Figura 2 – Setores de entrevistas e pontos de erosão
(Fonte: Arquivo pessoal de Thiago G. S. Santim)

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos
4

MATERIAIS E MÉTODOS
Neste trabalho os materiais utilizados foram: questionário e ferramenta computacional
Microsoft Excel 2003 para tratar das informações obtidas nas entrevistas.
O método deste trabalho foi constituído de quatro etapas: 1ª Etapa – Diagnóstico da área de
estudos; 2ª Etapa – Elaboração do questionário; 3ª Etapa – Entrevistas; 4ª Etapa – Tratamento dos
dados.
Na primeira etapa buscou-se informações para uma apreciação dos processos de erosão na
área urbana do município de Ilha Solteira – SP para conhecimento das condições dos pontos de
lançamento da microdrenagem na macrodrenagem.
Na elaboração do questionário para as entrevistas (2ª Etapa), as perguntas tinham como
objetivo estabelecer uma relação entre o comportamento da população, o aumento de escoamento
superficial e as erosões urbanas.
O questionário foi elaborado no formato aberto, ou seja, sem sugestões de respostas para que
a entrevista não exercesse sobre o entrevistado influência nas respostas.
Outro objetivo foi o de levantar dados sobre o conhecimento de pontos com erosões na cidade
e quais eram os agentes desencadeadores e as ações potencializadoras para a ocorrência dos
processos erosivos segundo o entendimento da população.
Assim, por meio do questionário buscou-se conhecer os motivos para manter áreas
impermeáveis e reduzir os espaços permeáveis.
O questionário foi aplicado nos 12 setores da área urbana sendo entrevistados apenas os
moradores da cidade.
De posse das respostas, foi iniciado o processamento dos dados com auxílio da ferramenta
computacional Microsoft Excel 2003.
A análise foi feita sendo mantida a divisão do município em setores, para que desta forma não
houvesse a perda de informações que em conjunto não seriam notáveis como em uma análise área a
área. Assim, o resultado do estudo pode ser observado tanto na esfera global quanto na local, sendo
designado como global toda a área urbana e local cada setor.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O resultado do questionário aplicado permite observar que a população conseguiu identificar
os pontos de erosão em 60% das entrevistas, porém apenas 26% dos entrevistados relacionaram os
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pontos de lançamento final do escoamento superficial urbano (macrodrenagem) com os pontos de
erosão urbana.
A população compreende que a água da chuva é a principal causa das erosões,
correspondendo por 56,84% das respostas dos entrevistados que disseram saber qual é a causa das
erosões, mas existem uma grande dificuldade em relacionar os pontos de erosão com os pontos de
lançamento do escoamento superficial, refletindo o quanto os moradores urbanos não percebem a
importância das áreas permeáveis no controle dos processos erosivos.
Nenhum morador relacionou as erosões ao seu próprio quintal concretado, ou seja, em
43,16% das respostas sobre causas das erosões, os moradores preferiram relacionar às erosões a
falta de obras, a obras mal feitas, a falta de investimentos, a urbanização e a remoção da cobertura
vegetal ou ao solo desprotegido.
Quando os moradores foram perguntados se havia alguma vantagem em manter o quintal
concretado, 53% disseram que sim e as principais justificativas positivas foram: ocupar melhor o
espaço em 32,08%, outros 43,40% justificaram que as áreas concretadas facilitam a limpeza/higiene
e em 7,55% justificaram que o concreto os protege dos animais peçonhentos.
Quanto aos argumentos contrários às áreas impermeabilizadas, correspondendo a 47% dos
entrevistados, estes foram os mais variados, recebendo destaque o aumento de calor, 17,02% das
justificativas negativas, e aumento do volume de água para lavar a área impermeabilizada 6,38%
das justificativas negativas.
CONCLUSÕES
A pesquisa demonstrou que a população ilhense necessita de informações que objetivem o
desenvolvimento de uma visão integrada entre os efeitos das ações efetuadas no próprio quintal com
as degradações ambientais identificadas na cidade, pois uma das respostas dadas para a causa das
erosões urbanas foi relacionada à inexistência de obras e à falta de investimentos.
Este trabalho pode ser entendido como um primeiro passo para a orientação do planejamento
e implantação de medidas de controle não estruturais e estruturais não convencionais, rompendo
com os velhos paradigmas das obras meramente estruturais.
Nesse contexto, merece destaque o IPTU verde, ação adotada pela Prefeitura Municipal de
São Carlos – SP, esta medida de controle segue a premissa do uso das áreas verdes para a redução
da vazão. Para o caso de Ilha Solteira – SP tal medida poderia ser entendida ainda como maior
conforto térmico, visto que na sua grande maioria a cidade conta com setores cuja taxa de ocupação
é de 41 a 68 pessoas por alqueire e em alguns setores chegando a uma densidade de ocupação de
121 a 168 pessoas por alqueire.
Compreender o aumento de áreas impermeáveis como sendo um aumento de escoamento
superficial e correlacioná-la às erosões urbanas foi o principal obstáculo notado pelas entrevistas e
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que deve ser transposto pelos modelos de educação ambiental a serem implantados na área de
estudos.
Por fim, esta integração da sociedade na resolução dos problemas relacionados às erosões
pode ter os benefícios ampliados para assuntos como a escassez dos recursos hídricos, pois na
medida em que os moradores aumentarem as áreas de infiltração será ampliada a vazão a ser
infiltrada no solo.
Sendo assim, torna-se importante refletir sobre os produtos do planejamento urbano quando
eles prezarem apenas pela necessidade de obras de grande porte e elevados custos para conter
enchentes e erosões, pois conforme expôs Figueiredo (1994) “... às vezes não fazer obras é a grande
solução de engenharia”.
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