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Resumo 
O processo de urbanização foi desencadeado por um        
crescimento desordenado e fez com que as ocupações        
irregulares se tornassem recorrentes em todo o Brasil.        
No município de Ponta Grossa (PR) grande parte dessas         
ocupações se encontram localizadas na região periférica       
e em áreas de risco próximas a arroio e também de           
áreas com finalidade agrícola que utilizam o uso        
demasiado de agrotóxicos que trazem malefícios a       
saúde da população. 

Introdução  
O presente relatório teve como intuito identificar e        
mapear as áreas de ocupação irregular localizadas       
próximas aos locais de finalidade agrícola no interior e         
na borda do perímetro urbano do município de Ponta         
Grossa-PR para fins de clarificar os riscos       
socioambientais para a população que reside nestas       
áreas. Destaca-se que foram exploradas teoricamente      
as relações dos riscos socioambientais e da segregação        
socioespacial, análises em pesquisas documentais e a       
elaboração de mapas temáticos com a utilização do        
programa Qgiz que possibilitou uma visualização da       
problemática.  

Material e Métodos 

- Pesquisas bibliográficas com embasamento teórico em       
autores como: Ermínia Maricato, Ederson Nascimento e       
Lindon Fonseca Matias, Mariane Sauer, Edaléa Maria,       
Caroline Santos e Sandra Scheffer. 
- Pesquisa documental – para embasar a coleta de         
documentos do Plano Diretor e Plano Local de        
Habitação de Interesse Social 
- Territorialização - com a utilização do programa Qgiz         
com os shapes. 

Resultados e Discussão 
Com base na proposta foi analisado que no município         
de Ponta Grossa-PR tem-se nos 16 bairros : 147         
ocupações irregulares,53 áreas agricultáveis na área      
urbana e no entorno do perímetro e destas 33 estão a           
uma distância de aproximadamente de 100 a 500        
metros ,20 estão de 500 a 1000 metros e as demais a            
distância ultrapassa estas medidas. 

Isto ocorreu no decorrer do processo histórico com a          
expansão da urbanização que gerou consequentemente,      
um expressivo número de assentamentos/ ocupações      
irregulares.  
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Figura 1. Mapa relacionando as ocupações irregulares com as áreas 
agricultáveis inseridas na área urbana e  no entorno do perímetro de 
 
É visto que a cidade possui uma grande atividade         
agrícola na área urbana e perto delas, a população mais          
pobre reside, colocando-as em áreas riscos, sendo       
afetadas diariamente com o uso de agrotóxicos. 

Conclusão  
Com base na identificação nos mapas das ocupações        
irregulares e das áreas agricultáveis e da observação        
desta relação foi verificado que a problemática que        
envolve os riscos socioambientais atingem diretamente a       
população do município, pois com mapeamento foi       
possível analisar os distanciamentos de cada ocupação       
que se localizava em cada bairro com as fazendas, e          
constatou-se que parte das ocupações possuem um       
exíguo distanciamento das fazendas, o que coloca essa        
parcela da população em constante contato com esses        
agentes químicos, assim fazendo com que sejam       
expostos  a vulnerabilidades e riscos socioambientais. 
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