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RESUMO 

 
 

Este estudo, busca relacionar o direito à moradia e o direito ao meio ambiente 

equilibrado, conflito muito pertinente nos dias atuais. Expõe, de maneira geral, a 

segregação sócio espacial que ocorre em nossas cidades e o que isso implica na 

vida dos moradores locais e do ambiente que ocupam. 

Observa-se que o crescimento dos assentamentos informais nas periferias, 

resulta em quadros de degradação ambiental, muitas vezes irreparáveis, 

modificando completamente a área originalmente existente. 

Nosso objetivo é entender como a segregação sócio espacial e a 

fragmentação social afeta diretamente a vida dos moradores da Vila São Pedro, 

Sengés/PR, e vice versa. Através de levantamentos tendo como tema o surgimento 

da ocupação, identificaremos os maiores problemas de acesso ao direito à habitação 

adequada e como o meio ambiente desequilibrado afeta a qualidade de vida dos 

moradores locais, sendo estes, praticamente esquecidos diante da ausência de 

adequada prestação de serviços públicos, passando a viver, de certa forma, às 

margens da sociedade. 

Palavras chave: moradias, área irregular, meio ambiente, equilíbrio, direito. 
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ABSTRACT 
 
 
 

This study seeks to relate the right to housing and the right to a balanced 

environment, a very pertinent conflict today. It broadly exposes the socio-spatial 

segregation that occurs in our cities and what it implies in the lives of local residents 

and the environment they occupy. 

It is observed that the growth of informal settlements in the peripheries, results 

in environmental degradation, often irreparable, completely modifying the originally 

existing area. 

Our goal is to understand how socio-spatial segregation and social 

fragmentation directly affect the lives of the residents of Vila São Pedro, Sengés / 

PR, and vice versa. Through surveys on the emergence of occupation, we will 

identify the biggest problems of access to the right to adequate housing and how the 

unbalanced environment affects the quality of life of local residents, who are 

practically forgotten in the absence of adequate service provision. to live, to a certain 

extent, on the margins of society. 

Keywords: housing, irregular area, environment, balance, right. 
 
 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
 
. A relação entre o direito à habitação e a ocupação irregular de áreas de 

preservação ambiental é um tema bastante discutido por teóricos da área do 

planejamento urbano, pois demonstra como a reprodução do território se associa 

com as ocupações irregulares, já que as cidades brasileiras adotam um modelo 

radiocêntrico de urbanização, tendo a área central como ponto principal. Em outras 

palavras, seria possível argumentar que esse modo de entender a forma urbana 

seria "dual", contrastando fortemente o centro rico com as periferias muito pobres 

(segregação5 social), que por muitas vezes são caracterizadas pela existência de 

áreas de preservação permanente, tendo os piores serviços públicos ofertados. 
5

.segregação: Substantivo feminino. Ação de segregar, de separar, de se afastar; Afastamento, 

separação. 
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O modelo de urbanização brasileira teve início na década de 1950 a partir 

dos processos de industrialização, o que fez grande parte da população da zona 

rural, atraídos por melhores condições de vida, migrasse para as áreas urbanas, 

sendo que as mesmas não estavam preparadas para receber a demanda 

populacional e suas necessidades. Por falta de opções que se adequassem ao seu 

poder aquisitivo, a classe mais baixa, iniciou uma ocupação periférica, às margens 

de encostas, córregos e áreas de preservação permanente, o que além de ser um 

grande problema social, acaba se desenvolvendo para um problema ambiental. 

Sabe-se que o direito à habitação está descrito no artigo XXV da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), ele dispõe que toda pessoa tem 

direito a um padrão de vida capaz de prover o bem-estar a si e a sua família, 

incluindo a habitação como um dos critérios essenciais para que isso se realize. No 

entanto a realidade não condiz com esse direito fundamental, uma vez que o déficit 

habitacional brasileiro foi estimado em 7,77 milhões de unidades, sendo esse 

número considerado um recorde entre os anos de 2007 e 2017 de acordo com a 

Fundação João Pinheiro. 

Esse dado mostra o panorama do direito à moradia no país, que apesar de 

formalmente assegurado pelo ordenamento jurídico, acaba não sendo efetivo para 

boa parte da população. “As famílias de baixa renda têm uma capacidade de 

poupança e investimento muito pequena, além de estarem quase sempre excluídas 

dos sistemas de crédito, o que não permite que adquiram um imóvel pronto e 

legalizado”. (ALVES, 2010, P.17). 

Partindo para a análise do conceito de direito à moradia, podemos tomar a noção 

utilizada por Raquel Rolnik (2011), que compreende uma noção abrangente, que 

não só conecta o direito à moradia a outras garantias fundamentais, mas também 

explora a ideia de uma função social da cidade: 

 
“Moradia é mais que um objeto físico de quatro paredes. […] Uma 

moradia adequada […] tem que proteger a pessoa. Mas também, uma 
moradia adequada é aquela que está ligada a uma infraestrutura. Portanto, 
tem que necessariamente oferecer para quem mora nela, condições de 
acesso à água segura, de esgoto e de lixo. […] a partir dela deve ser 
possível, também, acessar uma rede de equipamentos de saúde, de 
educação, de cultura, que permita a família que mora ali naquela moradia as 
possibilidades de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social. 
Além disso, […] ela tem que permitir o acesso aos meios de vida. […] a 
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moradia para o trabalhador na indústria é no lugar onde o emprego existe  
ou que ele tem transporte rápido e acessível de acordo com seu bolso para 
poder acessar as oportunidades de trabalho e emprego. Além do mais,  
outra dimensão da moradia é o que se chama de affordability, quer dizer, a 
moradia não pode custar mensalmente ou uma vez só na vida mais do que 
a vida pode pagar. (ROLNIK, 2011, p.39). 

 
 

Percebe-se que desde os primeiros apontamentos sobre problemas urbanos, 

as populações carentes, são constantemente as primeiras a serem afetadas pela 

privação do direito à cidade. Os espaços urbanos ocupados por esses grupos 

sociais foram caracterizados como "periferias", ou seja, espaços socialmente 

homogêneos, esquecidos pelas políticas estatais. Tais espaços são constituídos 

predominantemente em um loteamento irregular ou ilegal de grandes propriedades, 

sem o cumprimento das exigências para a aprovação do assentamento no 

município.    A maioria das casas desses locais são "autoconstruída” e apresentam 

riscos de alagamento e desmoronamento, sendo que os moradores locais acabam 

tendo dificuldades para acessar redes de esgoto, água, eletricidade, posto de saúde, 

escolas e comércios em geral, tendo, em muitos casos, percorrer longas distâncias  

à procura de um emprego, sem o menor suporte de mobilidade urbana eficaz. 

Nota-se também, que o cotidiano de quem vive nas periferias é marcado por 

fome e violência, num ciclo contínuo: 

 
 

“Passei uma noite horrível. Sonhei que eu residia em uma casa 
residível, tinha banheiro, cozinha, copa e até quarto de criada. Eu ia festejar 
o aniversário de minha filha Eunice. Eu ia comprar-lhe umas panelinhas que 
há muito ela vive pedindo. Porque eu estava em condições de comprar. 
Sentei na mesa para comer. A toalha era alva ao lírio. Eu comia bife, pão 
com manteiga, batata frita e salada. Quando eu fui pegar outro bife 
despertei. Que realidade amarga! Eu não residia na cidade. Estava na 
favela. Na lama, às margens do Tietê. E com 9 cruzeiros apenas”. (JESUS, 
1960). 

 

 
Nesse contexto, vê-se que muitos acreditam que morar na “cidade”, como é 

chamado onde não é periferia, é sinônimo de qualidade de vida, pois as favelas não 

permitem se vestir ou comer bem, crescer com dignidade, e habitar. 

Diante dessa realidade, o presente artigo tem por finalidade relacionar o 

direito à habitação com as áreas de preservação permanente, explicando de 
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maneira global a dependência entre ambos. Mostraremos através de referências e 

dados, que mesmo com todo o aparato jurídico que os rege, ainda não se existe 

uma harmonia entre os temas. Utilizaremos como base um estudo de caso  

realizado em uma das ocupações irregulares da Vila São Pedro, Sengés /PR, 

expondo como é a vida das pessoas que vivem em locais de riscos, e como seu 

direito à moradia, por meio de abordagens práticas, pode ser assegurado sem 

causar danos extremos para o meio ambiente. 

 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS OU PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
 

Para a realização do presente artigo, foram adotados, além das pesquisas 

bibliográficas, o método de estudo de caso que se realiza na Vila São Pedro, Sengés 

/PR, contando com análises de imagens de acervo pessoal, visitas ao local, e 

técnica de história oral. Através do estudo de caso, conseguimos ter melhor 

entendimento do assunto abordado. 

Muitas das informações aqui presentes, foram graças às conversas informais 

com um engenheiro civíl do município, Antônio Roberto Pinto Ferraz. 

 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Não é necessário uma análise detalhada para se concluir que as moradias de 

baixa renda e os problemas ambientais estão correlacionados. As residências 

pobres carecem de infra estrutura, o que acaba ocasionando descartes irregulares 

de resíduos. Atualmente, tomando como exemplo o Brasil, 75 milhões de pessoas 

que vivem no meio urbano não dispõem de esgoto sanitário; 20 milhões não contam 

com água encanada, e somente 60 milhões possuem coleta de lixo (Relatório de 

Desenvolvimento humano, 2016). “A deterioração do meio ambiente urbano 

representa riscos nem sempre claramente identificados que afetam diretamente e 

continuamente o cotidiano das famílias (METZGER,1995)”. 
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Embora a relação entre pobreza e riscos não seja direta, a pobreza aumenta 

a exposição aos riscos, uma vez que, no contexto urbano, as moradias em locais 

perigosos e contaminação ambiental presente dentro e fora das residências por 

conta da falta de saneamento, acaba tornando as pessoas suscetíveis a doenças 

respiratórias, de peles e até mesmo psicológicas. “Idosos, crianças, gestantes, 

portadores de doenças respiratórias e cardíacas crônicas e, principalmente, os mais 

pobres – que têm níveis maiores de exposição – são os principais atingidos” 

(SALDIVA, 2012). 

A ocupação que será analisada neste trabalho, não é demasiada “grande”  

em um contexto global, mas está sujeita à súbitos desastres ambientais, visto que a 

poluição é nítida pelo estado do córrego que corta o bairro, e também por conta da 

degradação de suas habitações. Nota-se que os ocupantes vivem em condições de 

subnormalidade, tendo níveis de renda muito baixos, o que não permite que tenham 

acesso efetivo aos seus direitos de cidadãos. 

Para melhor entendimento, o trabalho será dividido em partes. Inicialmente 

apresentaremos o contexto histórico do local abordado; Logo após, será identificado 

os supostos problemas relacionados com o conflito socioambiental, e por fim, 

sugestões de possíveis abordagens que podem ser adotadas pelo poder público e 

até mesmo pela população, a fim de amenizar os riscos eminentes, tanto a vida, 

quanto ao meio ambiente. 

 
 

3.1 O município 
 
 

Sengés é uma cidade paranaense, que faz fronteira com o estado de São 

Paulo, distante de ambas as capitais e de qualquer outro centro pulsante, teve sua 

formação às margens do rio Jaguaricatu, no qual, os tropeiros que partiam do Rio 

Grande do Sul faziam paradas às margens do rio. Era ali onde procuravam 

alimentos e acomodações para descansar. Por conta dessa necessidade que 

emergia, iniciou-se a formação das aglomerações comerciais que muito contribuíram 

para a fundação da cidade. 
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De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) 2019, a população estimada de Sengés é de 19.327 habitantes, sendo que 

desses, aproximadamente 80% vive em ambiente urbano. 

Na época em que se iniciou a ocupação irregular no bairro denominado por 

Vila São Pedro, a cidade passava por um intenso desenvolvimento agrícola e 

industrial. Assim, muitos migrantes de família começaram a chegar na cidade, 

atraídos pela fertilidade do solo, riquezas naturais presentes na região e emprego. 

A cidade cresceu de acordo com o modelo radiocêntrico de urbanização, o 

que acarretou em um crescimento urbano desordenado, uma vez que as principais 

fontes de infraestrutura, comércio e serviços estavam localizadas na área central. 

Os novos empreendimentos que surgiam foram se estabelecendo na 

extremidade da malha radial, originando bairros periféricos, que é o caso na Vila São 

Pedro, abordada neste trabalho. 

 

3.2 A vila 
Imagem 1 - Mapa de localização 

Fonte: Autoral 
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A Vila São Pedro abrange uma população de aproximadamente 4 mil 

moradores, tendo tal nome, graças ao padroeiro do bairro, São Pedro. 

A formação da vila teve início entre as décadas de 60 e 70, onde até então, a 

área em questão condizia à uma chácara de aproximadamente 10 alqueires, que foi 

doada ao município para a criação de uma escola agrícola; porém a prefeitura não 

levou adiante a construção da mesma, e a área começou a ser ocupada por 

migrantes vindos de cidades vizinhas como Riversul-SP, Bairro Santa Cruz dos 

Lopes (Itararé), e São José da Boa Vista-PR, dirigidos pela procura e obtenção de 

emprego. 

Um ponto muito importante que auxiliou os migrantes à ocuparem o local, 

deu-se ao fato da Rua Tiradentes, que é a principal via de acesso ao bairro, servir 

como um ponto de encontro de “bóias-frias”, era ali, onde diariamente sentavam, 

conversavam e esperavam o transporte até o local de trabalho. 

A Vila pode ser considerada a primeira a ocupar as margens do córrego que 

se estende por quase todo o perímetro da mesma, sendo, o córrego, muito 

importante do ponto de vista ambiental, uma vez que está à jusante da corrente e 

deságua no Rio Jaguaricatu, rio esse que corta toda a cidade de Sengés/PR. Por 

outro lado, por conta das habitações terem adentrado uma área que não é destinada 

para tal, tanto o córrego como as residências e seus moradores, acabam sofrendo 

riscos constantemente. 

 
3.3 Vulnerabilidade Social e Risco Ambiental - Apontamentos 

 
 

A vulnerabilidade socioambiental é caracterizada pela sobreposição de 

grupos discriminados e com alta privação de seus direitos. Esses grupos vivem em 

área de degradação ambiental, sendo o principal motivo a capacidade financeira. 

Nota-se que a camada mais pobre não tem saída senão ocupar 

determinados espaços para se alojar, uma vez que a especulação imobiliária toma 

conta das áreas centrais. De acordo com Raquel Rolnik, predomina-se a ideia de 

que a moradia é uma mercadoria e, mais do que isso, um ativo financeiro, em um 

contexto que o elemento mais importante é produzir casas em massa. Isso, 

evidentemente, não tem necessariamente relação direta com moradia adequada. 
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O problema habitacional no bairro em questão, se iniciou quando a prefeitura 

não levou adiante a construção do colégio agrícola na área ocupada, e não ofereceu 

suporte adequado para as famílias que chegavam no município; isso resultou em 

uma vasta área de produção de moradias irregulares. 

Ao ocupar um determinado local, o homem acaba produzindo o lugar através 

de ações cotidianas, sendo os problemas ambientais, às formas pelas quais o 

homem garantiu suas condições de sobrevivência. Por não terem onde morar, os 

migrantes na necessidade de um alojamento, improvisaram suas moradias às 

margens do córrego, sem nenhuma infraestrutura ou condição financeira, sendo a 

maioria delas de “pau à pique” e cobertas com “sapé” ou lona. 

De acordo com os resultados e análises levantados, até hoje pode se notar a 

precariedade do bairro, pois atualmente apenas 50% da área possui pavimentação, 

sendo, a maioria das ruas estreitas, de chão batido e sem calçadas. 

Com base nas entrevistas realizadas pelo grupo em julho de 2018, vários 

moradores que residem nas áreas de risco não têm acesso às águas regularizadas 

pela concessionária, desta forma, compram água dos vizinhos e na falta desta, 

utilizam água de uma mina próxima (Imagem 2), para (beber, cozinhar e banhar), 

essa água não é suficiente para atendê-los e ainda não é comprovado que a mesma 

seja potável. 

Imagem 2 - Mina d’água 
 

Fonte:acervo pessoal 
 

De acordo com dados da prefeitura municipal e da concessionária de 

abastecimento de água e esgoto (Sanepar), dos 36.850 domicílios existentes no 
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município, somente 20.455 contam com abastecimento efetivo; e 14.052 contam  

com abastecimento de esgoto. 

A falta de água se torna um problema, mas o excesso da mesma, também se 

configura-se em um problema ainda maior. Em períodos chuvosos ocorre o 

alagamento do córrego, deixando muitos moradores que encontram-se às suas 

margens, desabrigados. De acordo com Bizzotto (2010), “Três pessoas morreram e 

mais de 3,3 mil foram afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o Paraná em 

2010”. 

 
Imagem 3 - Enchente atinge Sengés 

 

 
Fonte: legado.brasil.gov.br/segurançaejustiça 

 
 

Nota-se também, que as residências se encontram em um estado crítico por 

conta de sua localização, e apresentam riscos constantes de desmoronamento. 

Outro fator para acentuar, é que as casas não possuem saneamento básico, com 

isso, acabam despejando águas residuais no próprio córrego. Portanto, pode-se 

dizer que a deficiência mais grave do assentamento é a que resulta na falta de 

captação e disposição dos dejetos humanos, pois acarreta na queda da qualidade 

da água, fazendo com que não só a vila, mas sim a cidade toda, sinta os efeitos 

causados. 
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Imagem 4 e 5 - Residência com risco eminente de desabamento 
 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
 

Na década de 80 a COHAPAR (companhia de habitação do Paraná), 

juntamente com a prefeitura do município, visando melhorias na qualidade de vida 

no local, construíram cerca de 28 casas populares pelo sistema de mutirão, o que foi 

insuficiente para sanar ou ao menos amenizar a deficiência de residências para os 

moradores do local. 

A partir disso vê-se a necessidade de se tomar medidas para dar dignidade 

de vida para os que ali fazem morada, uma vez que possuem esse direito 

assegurado no âmbito judiciário. 

 
 
 

4. Sugestões para amenizar os problemas 

 
4.1 O Córrego 

 

 
O problema de rios e córregos poluídos no Brasil é recorrente e tende à 

aumentar. A boa notícia é que é possível despoluir. É necessário encontrar e 

remover a fonte de contaminação, ou seja, no caso do córrego da Vila são Pedro, a 

principal fonte é o esgoto doméstico que ali é lançado. 

Uma tentativa para se amenizar tal problema, seria a instalação de mini 

estações de tratamento junto ao córrego, uma vez que, por a área em questão ser 

informal, não se poderia avançar com os coletores de esgoto, já que isso acabaria 
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legalizando uma área que não é regular para moradia. Essas mini estações na saída 

do córrego, garantiriam que as águas chegassem limpas no Rio Jaguaricatu, e faria 

com que os moradores não tivessem o contato direito com a água contaminada, 

deixando de se expor aos problemas de saúde que hoje os rodeiam. 

Existe mini estações de vários tipos, sendo que uma delas é compacta, tendo 

apenas 9 m² de área ocupada, correspondendo ao tamanho de um container, o que 

seria muito viável para o local, pois não demandaria de muito espaço. 

 
 

4.2 Regularização Fundiária 
 
 

O termo Regularização Fundiária diz respeito a regularização física do 

assentamento, tendo como meta melhorar a condição de habitabilidade do mesmo, 

levando em conta critérios como: 

● Redesenho do sistema de circulação interna do assentamento, com 

alargamento de becos e abertura de novas vias de acesso; 

●  Criação de espaços públicos internos, que possam ser utilizados para fins de 

lazer às comunidades; 

●  Redesenho de lotes de tamanho muito superior à média dos lotes, 

aproveitando-se o terreno excedente para fins públicos; 

●  A relocalização de algumas casas locadas em espaços estratégicos para o 

projeto de urbanização; 

●  A reconstrução de algumas casas, justamente aquelas que estiverem mais 

deterioradas; 

● A preservação de alguns equipamentos urbanos como creches existentes; 

●  A definição de espaços em que veículos como Caminhão de bombeiros e 

ambulâncias possam penetrar no sistema espacial do assentamento. 

Como não existe financiamento habitacional suficiente, e nem o controle das 

invasões, é preciso urbanizar áreas irregulares que são aptas à isso, ou seja, nem 

todas as casas da Vila São Pedro estão lançando seus esgotos no córrego, mas 

grande parte delas se encontra em área de preservação. Portanto, juntamente com a 

instalação de mini estações, é necessário que exista a Regularização Fundiária, 
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sendo ela, um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que 

visam a regularização de assentamentos irregulares e a titulação de seus ocupantes, 

de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

Atualmente um total de 250 habitações da Vila São Pedro, passam por um 

processo de Regularização, devido à Lei de Regularização Fundiária de 2009, uma 

vez que essas habitações se enquadraram nos requisitos da mesma. 

As residências às margens do córrego que estão em risco de 

desmoronamento, deverão ser retiradas. Por isso é importante que exista um 

programa habitacional ou de aluguel solidário na cidade, pois a eliminação da área 

de risco deve garantir o direito à moradia adequada, seja através de reassentamento 

ou urbanização da ocupação. 

De acordo com o Caderno de Orientação Técnico Social (COTS), elaborado 

pela Caixa econômica Federal, as famílias que residem em área de riscos, deverão 

ser realocadas para área próximas de onde viviam. 

 
 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 
Neste artigo apresentamos os resultados de um trabalho em andamento que 

envolve a recuperação ambiental e a garantia de moradia adequada. 

Foi desenvolvida uma análise no bairro São Pedro, Sengés/PR, trazendo 

consigo apontamentos socioambientais, e possíveis sugestões para amenizar os 

problemas encontrados. 

Porém, é muito importante entender que, o tema abordado é muito complexo, 

e está ligado diretamente ao direito à cidade e ao habitar com dignidade. O que 

apresentamos aqui deve ser visto como um ponto de partida para novos 

questionamentos e formulações alternativas que visem a qualidade de vida, não só 

dos habitantes da Vila São Pedro, como de todas as cidades. 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, Ano III  v.6, n 2, novembro, 2019.  
 

Por fim, pode-se afirmar, que mesmo o córrego não abastecendo diretamente 

a população, ele interfere diretamente na qualidade de vida dos que o rodeiam, por 

esse motivo ele necessita de tratamento, visto que, para melhorar a situação das 

pessoas, deve-se agir na fonte do problema. Como o Poder público não dispõe de 

todo o recurso necessário para realizar todas as obras de saneamento, e nem 

condições de retirar as famílias do local, deve-se trabalhar com a “convivência do 

risco”, tomando providências diárias para minimizar a situação. Mais do que 

despoluir, manter as vias limpas e as residências seguras, a prefeitura juntamente 

com a concessionária de abastecimento deve trabalhar com a conscientização e 

educação ambiental dos moradores locais, só assim, uma ação integrada poderá 

beneficiar uma cidade inteira. 
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