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RESUMO

O aumento da urbanização tem gerado inúmeras implicações ambientais e sociais nas cidades 
brasileiras. A Geografia enquanto ciência que estuda o espaço vem contribuindo de forma sistêmica 
para a análise e compreensão do espaço urbano. Alguns autores como Haesbaert (2004), Robert 
Sack (1986), Milton Santos (2005) e Milton Santos (2008), formularam teorias que possibilitam a 
compreensão do espaço urbano, partir da inclusão da Categoria Geográfica Território. Porém, ainda, 
são poucos os estudos no âmbito geográfico que abordam de forma interdisciplinar esse espaço. Nesse 
sentido, esta pesquisa visa analisar o território referenciado pela abordagem realizada por Santos (2008), 
inserindo a variável vulnerabilidade social, no Córrego das Melancias, localizado na região nordeste 
da cidade de Montes Claros-MG. Com intuito de alcançar os objetivos propostos foram adotados 
como procedimentos metodológicos: levantamento bibliográfico, análise de dados, pesquisa de campo, 
aplicação de questionário semiestruturado, tabulação de dados e uso de imagens icnográficas. Percebe-
se, através da pesquisa, que ocupação nas margens do referido Córrego propiciou o surgimento do quadro 
de vulnerabilidade social, nesta área. Sendo agravada pelo aumento populacional na cidade de Montes 
Claros e pelo descaso do poder público em atender de forma satisfatória, os impasses encontrados no 
Córrego das Melancias.

Palavras Chaves: Território, Vulnerabilidade Social, Córrego das Melancias - Montes Claros-MG.

INTRODUÇÃO

O território no contexto da ciência Geográfica é uma categoria polissêmica e suas várias definições 
se adequam aos estudos que a utilizam como suporte teórico na compreensão do espaço. Robert Sack 
(1986) o relaciona ao controle de pessoas, Rogério Haesbaert (2004) associa a compreensão do território 
aos vieses político (relação de espaço e poder), cultural (forma simbólica) e econômico (como fonte de 
recurso).

Para Santos (2005), o território exerce papel de produtor e reprodutor das relações sociais, ou 
seja, ele é construído pela sociedade e sobre ele são vivenciadas as relações sociais, seja de ordem 
ambiental, econômica, cultural entre outras. Este autor considera, ainda, que as relações sociais são 
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influencias pelo território em que estão inseridas. O modo de vida da população e as relações sociais 
tendem a se diferenciar conforme algumas variáveis como a economia, localização, cultura, entre outros. 
Assim, o território não é apenas palco das relações sociais, mas autor delas.

Ainda na visão de Santos (2008), e de encontro à interpretação dada por Haesbaert (2004), 
a compreensão desta categoria vai além do resultado do conjunto de sistemas naturais e conjunto de 
sistemas criados pelo homem. Deve-se considerar o território enquanto “chão” que abriga as relações sociais, 
econômicas e culturais e também aquelas relacionadas ao vínculo, à afetividade e ao sentimento de pertencimento 
da população com seu território.

O território não é apenas um resultado da superposição de um conjunto de sistemas 
naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo homem. O território é o chão 
e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo 
que nos pertence. O território é à base de trabalho, da residência, das trocas materiais 
e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi Santos (2008, p.29). Acredita-se que 
a tarefa de se conceitualizar território não seja fácil, mas cabe ao Geógrafo buscar 
entendêlo para que se possa melhor analisá-lo.

Tendo como subsídio teórico a compreensão do território fornecida por Santos (2008) e Haesbaert 
(2004), esta pesquisa optou por enfocar os aspectos naturais e sociais no estudo voltado para a variável 
vulnerabilidade social no espaço urbano. Nesta direção, acredita-se que para maior compreensão acerca 
da temática vulnerabilidade social, em especial ao foco desta pesquisa que se trata do Córrego das 
Melancias, na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, Brasil, se faz necessário, inicialmente, 
reportar a diferenciação entre riscos e vulnerabilidade.

Neste sentido, é valido lembrar que existem várias abordagens acerca dessa temática. Conforme 
Janczura (2012), tanto o risco como a vulnerabilidade só podem ser entendidas quando associadas 
a diferentes contextos históricos e sociais e a diferentes áreas científicas. A referida autora enfatiza 
também que embora sejam conceitos distintos, ambos estão intimamente associados, pois o “risco se 
refere às condições fragilizadas da sociedade tecnológica contemporânea, e a vulnerabilidade identifica 
a condição dos indivíduos nessa sociedade” Janczura (2012)

Segundo Ferreira (2012) apud Cunha (2007) em locais onde ocorrem eventos perigosos que 
acarretam em danos, a vulnerabilidade se inclui no risco, e ainda, quando estes riscos são expressivos, 
adiciona-se o conceito de perigosidade.

[...] “em que locais há mais probabilidade de os eventos perigosos provocarem danos” 
então para além da perigosidade, o risco inclui seguramente a vulnerabilidade, e se a 
questão for “em que locais os danos têm maior probabilidade de serem significativos”, 
então teremos de acrescentar à perigosidade e à vulnerabilidade (no sentido restrito, 
o de vulnerabilidade social), a exposição e o valor dos bens potencialmente afectados 
(Ferreira, 2012).

Para Cunha (2007, p. 156), “é necessário conhecer a vulnerabilidade dos indivíduos das 
comunidades e dos territórios para aplicar os estudos de riscos no ordenamento do território, na promoção 
de políticas e práticas de socorro e emergência”. Conforme esta autora, citando Mendes et al. (2011, 
p.101), o conceito de vulnerabilidade pode ser entendido a partir de duas vertentes:

[...] conceito de vulnerabilidade social pode ser decomposto em duas componentes 
principais: a criticidade, que corresponde ao conjunto de características e comportamentos 
dos indivíduos que contribuem para a ruptura do sistema e para a quebra dos recursos 
das comunidades que lhes permitem responder ou lidar com cenários de desastre 
ou catástrofe, e a capacidade de suporte,que diz respeito ao conjunto de infra-estruturas 
territoriais que permite à comunidade reagir em caso de desastre ou catástrofe.
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A partir das definições expostas acima, percebe-se que o risco e a vulnerabilidade social estão 
intimamente relacionados. Sendo que o risco na maioria das abordagens está relacionado à situação de 
perigo (naturais, naturais agravados pelas sociedades, tecnológicos e de Gestão). Já a vulnerabilidade 
social está associado à capacidade de resposta e de superação do “individuo” frente a situações de 
risco.

Com o intuito de contextualizar a vulnerabilidade social e a categoria território, considera-
se fundamental realizar algumas reflexões acerca dos processos históricos e evolutivos dos mesmos. 
Nesta direção, enfatiza-se que as mudanças nos espaços urbanos brasileiros podem ser observadas 
especialmente a partir da década de 1970. Esse período, alicerçado pela implementação de novas 
tecnologias, modernização da agricultura e, consequentemente, a intensa migração do campo para as 
cidades, favoreceu a elevação das taxas de urbanização brasileira, Oliveira (2006). Neste contexto, 
Santos (2005) enfatiza que a urbanização nacional praticamente se generalizou a partir do terceiro terço 
do século XX, havendo a separação de um “Brasil Urbano e de um Brasil Rural”, existindo em um as 
áreas agrícolas, e em outro as áreas urbanas.

Devido ao crescimento acelerado dos centros urbanos, com o aumento da densidade demográfica, 
das migrações das populações rurais para as áreas urbanas, acentuaram-se nas cidades graves problemas 
de cunho social e ambiental. Destes os mais visíveis são: redução e ocupação (irregular) das áreas 
verdes e de preservação ambiental, acúmulo de lixo, poluição dos solos pelo lixo químico e doméstico, 
aumento dos problemas socioambientais e elevação dos índices de vulnerabilidade social. Neste sentido, 
ressalta-se ainda, que o processo de industrialização colabora de forma significativa para o agravamento 
dos problemas socioambientais existentes nos centros urbanos.

O processo de industrialização no contexto nacional acompanha o cenário mundial, sendo que 
este processo colaborou mundialmente para o aumento da utilização dos recursos naturais. Nas cidades, a 
industrialização contribui para fomentar o crescimento e desenvolvimento; porém este desenvolvimento 
não ocorreu de maneira organizada e planejada principalmente nos países menos desenvolvidos, 
acarretando sérios problemas socioambientais, afetando, entre outros, a condição, qualidade de vida e a 
saúde da população.

[...] nas cidades dos países pobres, do chamado terceiro mundo, a situação é oposta. Os 
problemas sociais, econômicos e ambientais são gigantescos, levando a situações de 
degradação do meio em níveis insuportáveis para a vida do homem e para os demais 
seres vivos. (Junior, 2005: p.227).

Neste contexto, e corroborando com Santos (2008), é importante salientar que em áreas 
consideradas de risco, o perigo no meio ambiente interfere, diretamente, na condição e na qualidade de 
vida da população.

O modelo teórico que explica a relação homem-ambiente do ponto de vista epidemiológico 
é o ecológico, tendo como pano de fundo a ideia da multicausalidade dos fenômenos 
aliados ao processo saúde-doença, onde a tríade ecológica agente hospedeiro ambiente 
se insere na biologia humana, no ambiente, em estilos de vida e nos sistemas de serviços 
de saúde. ( Monken, 2008, pg 12)

Em Minas Gerais, mais especificamente na cidade de Montes Claros, o processo de urbanização, 
é intensificado a partir de meados da década de 1960. Favorecida pelos incentivos fiscais do Governo 
Federal e por ter sido inserida na Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste-SUDENE, a cidade 
passa a se desenvolver de forma mais efetiva e acelerada, em relação ao restante do Norte de Minas 
Gerais. Entretanto, deixa a desejar quando se analisa as áreas verdes, a proteção dos solos, a qualidade 
do ar e a preservação dos lençóis freáticos, dentre muitos outros aspectos. Fonseca, (2007, p.2)



8 9

Mapa 1- Localização do Município de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais

Com o aumento da densidade populacional, muitas áreas da cidade que deveriam ser protegidas 
como os córregos e rios sofrem descaso dos administradores. Estas sendo ocupadas, na sua maioria, 
pela população de baixa renda, acarretando prejuízos ambientais, tais como a substituição da mata ciliar, 
encaixotamento dos córregos, redução do fluxo de água, contaminação da água, danos na fauna, entre 
outros.

No que tange aos aspectos sociais e a vulnerabilidade social, enfatiza-se que a população local 
e a do seu entorno padece com problemas socioambientais. Estes, na sua maioria estão atrelados à 
proximidade das moradias irregulares com o leito do Córrego, ( não existindo presença de mata ciliar), 
ausência de saneamento básico, coleta de lixo, contato direto com a água contaminada, ausência de 
iluminação pública. Dessa forma, acarreta o aumento dos índices de vulnerabilidade social neste local.

Com base no exposto, torna-se pertinente o esforço para maior compreensão acerca do termo 
vulnerabilidade social. Assim, salienta-se que inicialmente é necessário entender que não existe uma 
definição única e categórica acerca da vulnerabilidade social. Podendo esta, ser considerada conforme o 
autor, o contexto histórico, geográfico entre outros.

Contudo, como já discutido neste artigo, a vulnerabilidade social está associada à exposição aos 
riscos, à capacidade de resposta e, ainda, a “pós-resposta”, com a retomada e inserção da população 
considerada “vulnerável” na sociedade. Nesta perspectiva, para Vignolli (2006, p. 95) a vulnerabilidade 
é considerada:

[...] tanto uma condição dos atores em face de eventos adversos de várias naturezas 
(ambientais, econômicas, fisiológicas, psicológicas, legais e sociais) como um enfoque 
para o exame de diferentes tipos de riscos e de respostas,ou opções de assistência, 
existentes diante de sua materialização.
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Diante do cenário da pesquisa, e tendo como base Vignolli (2006), percebe-se que a vulnerabilidade 
social está atrelada aos fatores “ambientais, econômicos, psicológicos e sociais”. Logo, aos espaços 
urbanos e às áreas de risco.
Neste contexto, este trabalho visa analisar nas margens do Córrego das Melancias, área de ocupação 
irregular, os aspecto da vulnerabilidade social, e suas implicações na saúde da população. Para se alcançar 
este objetivo foram adotadas medidas tais como: pesquisa de campo, entrevistas semiestruturadas, 
tabulação de dados e levantamento bibliográfico.

METODOLOGIA

Com intuito de alcançar os objetivos propostos, a metodologia adotada baseou- se em 04 etapas. 
Inicialmente, o desenvolvimento de revisão literária que possibilitou subsídios teóricos para análise dos 
dados. A seguir foram realizados trabalhos de campo, tendo como finalidade conhecer e compreender os 
processos em curso na área de estudo. Na sequência, aplicação de questionários semiestruturados que 
permitiram a coleta dos dados primários. Posteriormente tabulação dos dados e, por fim, utilização de 
imagens e construção de mapas. A metodologia adotada contribuiu para concretizar análise dos dados 
postos em discussão.

RESULTADO E DISCUSSÃO

Córrego das Melancias Montes Claros-MG.

O Córrego das Melancias está localizado na região sudoeste da cidade de Montes Claros- MG e 
abrange os “bairros” Santa Lúcia I e II, Monte Carmelo I e II, Santa Laura e Esplanada. Neste último, 
o Córrego realiza o escoamento do curso de água para a principal lagoa da cidade, a denominada lagoa 
da Pampulha.

Fonte: Veloso, 2015
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Diante de alguns pontos analisados, nesta pesquisa, se percebe o vínculo da população com o 
território, definida por Santos (2008). Por meio das respostas coletadas na aplicação de questionário, e em 
conversa informal, é possível verificar, tanto na fala, quanto no semblante dos moradores o sentimento 
de propriedade, pertencimento e vínculo com a referida área.

Contudo, percebe-se que este sentimento se mescla com o medo dos moradores de serem expulsos 
da referida área, pelo fato desta ser considerada de preservação permanente.

Segundo, relato dos morados, a ocupação do Córrego das Melancias, ocorreu por volta dos anos 
1980. Nesse ano, conforme os moradores, seus familiares e vizinhos mais antigos, ocuparam a área em 
detrimento da proximidade com o Córrego. Pois utilizavam a água para consumo, banho e abastecimento 
domesticam.

O fator econômico também contribui para a ocupação irregular. Sendo que muitas famílias não 
obtinham de quantia de dinheiro suficiente para a compra das residências nas áreas centrais da cidade, 
ocupando as áreas “periféricas” da mesma.

Nesta direção, e com intuído de se analisar a vulnerabilidade social, presente no referido 
Córrego, tornou- se necessárias as seguintes indagações: Quais são as principais implicações da 
vulnerabilidade social para a população? Esse sentimento de proprietário e pertencimento está atrelado 
às incertezas futuras? Em que medida todas essas questões podem afetar a saúde da população?

Algumas dessas indagações podem ser esclarecidas por meio da aplicação do questionário 
semiestruturado e observação no campo

Inicialmente, pode-se afirmar que na área de estudos há graves problemas de cunho social 
e ambiental. Assim, observa-se em alguns pontos que a mata ciliar é inexistente ou bastante degradada, 
conforme pode ser visualizado na figura 02, acarretando graves problemas ambientais nesta área. Nesta 
perceptiva, salienta-se que a não preservação da mata ciliar eleva o nível de assoreamento do córrego e 
a erosão do solo. Franco (2005, p.134) afirma:

[...] é inegável que as matas ciliares têm uma razão especial de existir. Elas controlam 
a erosão nas margens dos cursos d’água, evitando o assoreamento dos mananciais, ou 
seja, não permitem que os sedimentos carregados das partes altas cheguem com sua 
total intensidade aos cursos de água (córregos e rios), além de minimizarem os efeitos 
de enchentes. Já as raízes das árvores, que compõem as matas ciliares, servem como 
fixadoras do solo das margens, protegendo-o contra os processos erosivos intensos. 
Essas matas mantêm a quantidade e a qualidade das águas, pois filtram os possíveis 
resíduos de produtos químicos como agrotóxicos e fertilizantes (filtro natural), além 
de auxiliar na proteção da fauna local. Nas matas ciliares, há uma grande quantidade 
de frutos e sementes, que servem de alimentação para os animais e pássaros. Um dos 
principais objetivos das matas ciliares é contribuir para a proteção das nascentes e dos 
mananciais.

Outro ponto observado e que merece ser analisado é a distância entre as moradias irregulares 
e o leito do Córrego. Verifica-se que as moradias estão a menos de 10 metros do Córrego, isso podendo ser 
visualizadas nas imagens 02 e 03. Verifica-se, ainda, que muitas destas moradias não são documentadas 
e nem legalizadas, isso devido a sua localização ser em área de preservação ambiental.

No local, ainda, é possível observar que ocorre um processo de desterritorização, sendo que 
há presença de casas abandonas nestas áreas. Esse fenômeno segundo os moradores está atrelado à 
precariedade das construções e a incerteza de desapropriação futura.
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Figura 02: Margem a direita do córrego das melancias

Fonte: Veloso, 2015

Fonte: Veloso, 2015

Com base nos questionários aplicados e no que tange às questões ambientais, observa-se que 
100% das famílias entrevistadas possuem canais de esgoto e coleta de lixo. Contudo, infelizmente, ainda, 
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existe a prática de lançar lixo doméstico no leito do córrego (imagem 04). De acordo com o depoimento 
de um morador da área, alguns vizinhos lançam até mesmo animais mortos, aumentando, ainda mais, o 
índice de contaminação da água.

Figura 04: Leito do Córrego das Melancias
com resíduos de lixo doméstico.

Fonte: Veloso, 2015

Na pesquisa observou-se, ainda, que entre as doze residências entrevistadas, nove possuem água 
tratada pela COPASA. Em duas residências o abastecimento é dividido entre a COPASA e Cisterna e em 
apenas uma a água não é tratada de forma devida.

Esses dados nos permite indagar se a água das cisternas, que é consumida pela população, não 
está contaminada e, consequentemente, não contamina a população que a consome. Essa dúvida apenas 
poderá ser sanada com pesquisa de análise da qualidade da água das cisternas, ficando, aqui, a sugestão 
para uma nova pesquisa.

Com base nas respostas do questionário, no que se refere à saúde da população, percebe-se 
que 83% dos moradores possui acompanhamento de saúde, sendo que este acompanhamento ocorre 
por meio dos agentes do Programa Saúde da Família (PSF) e pelo Posto de Saúde, localizado no bairro 
Esplanada. Porém, 17% dos entrevistados afirmaram que não possuem acompanhamento pelo PSF.

Neste aspecto, aproximadamente, 42% dos entrevistados afirmam que não possuem nenhum 
Plano de Saúde. Porém a grande maioria, 58% relatou que em sua residência, pelo menos um membro da 
família possui Plano de Saúde. Os mais citados pelos moradores foram: Plano de Saúde da Santa Casa, 
UNIMED, IPSEMG, Belo Dente Odontoplano, Plano-Bradesco Saúde, Sindicato dos Caminhoneiros.
Ainda no quesito saúde, os moradores relataram que sofrem com doenças virais e causadas devido a 
mudanças do tempo, como a dengue e gripes leves.

Percebe-se, ainda, que água do Córrego das Melancias, (na área da pesquisa) não possui 
fluxo corrente, ou seja, não possui movimento. Este fato impossibilita que o próprio Córrego, realize 
uma “limpeza natural”, ou seja, carregue as impurezas, os resíduos em direção a sua foz, renovando e 
purificando a água. Deste modo, ressalta-se que o lançamento de lixo próximo e, no seu leito, bem como 
na proximidade das casas favorece o surgimento e proliferação de mosquitos da dengue, pois o local 
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permanece com água parada, durante quase todo o ano.

Figura 05: Leito do Córrego da Melancias água parada.

Fonte: Veloso, 2015

Quando questionados a respeito dos motivos que os levaram a ocupar esta área, cerca de 50 % 
respondeu que o principal motivo era a proximidade da família, ou seja, muitos familiares já residiam 
no Bairro; 40 % responderam que por motivos financeiros, sendo que não possuíam recursos suficientes 
para construir e residirem em outros locais, e, ainda, 10 % responderam que ali se fixaram devido à 
proximidade com o trabalho.

A respeito das moradias, comprovou” se na área de estudos que 99% das moradias são próprias 
e apenas 1% é alugada. Este fato nos fez refletir acerca do tempo dessas ocupações. Neste sentido, o 
Gráfico mostra que a grande maioria reside no local entre 5 e 10 anos.

Gráfico 01: porcentagem em anos da população que ocupa as margens do Córrego

Fonte: Veloso, 2015

Quando indagados a respeito da qualidade de vida, todos os entrevistados responderam que o 
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local é ótimo para se viver. Acredita-se que esta resposta se deve ao fato de os moradores terem receio 
de que algum órgão público possa desapropriá-los.

Esse receio se confirma quando questionados sobre o que se deve melhorar na presente área; a 
grande maioria respondeu que é necessário o asfaltamento das ruas, e implantar a iluminação pública.

Com base nas afirmações, confirma-se a definição de Santos (2008), pois a população local 
se identifica com o território em que mora. Sendo o modo de vida familiar, trabalho e educação os 
responsáveis por esta identificação. Ademais, percebe- se um sentimento de pertencimento por parte 
destes, tanto quando mencionam que a casa é própria (mesmo sem documentação), quando relatam que 
os familiares ali residiam anteriormente.

Outrossim, observa-se que o referido Córrego indica o modo de vida da população para 
hábitos mais “rurais”, sendo visível em algumas casas a criação de animais de pequeno porte para 
subsistência familiar (galinhas). Essa característica, associada às demais, reforça a explicação de Santos 
(2005), mencionada anteriormente em que o território está sujeito a finalidade de uso, não sendo pensado 
como “palco das relações sociais, mas como autor delas”.

Percebe-se que no local, por ser uma área de preservação ambiental, não existe área de lazer. 
Não havendo, também postes de iluminação pública suficientes. Verifica- se, assim, uma situação de 
vulnerabilidade social, pois a população que ali reside é “excluída” de serviços urbanos básicos.

Contudo, acredita-se que a ausência desses serviços está relacionada à tentativa do poder público 
em realizar a desapropriação da área. Neste sentido surgem algumas indagações a serem pensadas: 
será essa a melhor forma do poder público em resolver este impasse de ocupação regular? Apenas 
desapropriação da área de estudos? Qual seria o destino daquela população, sendo que a mesma já 
construiu seu modo de vida e um sentimento de pertencimento com o lugar onde vivem? Ressalta-se 
que estas indagações só poderão ser sanadas com um estudo específico e com auxílio do plano de gestão 
urbana da cidade.
Percebe-se, ainda, que a população sofre com a vulnerabilidade do ambiente em que vive, por estar 
convivendo com animais peçonhentos, tais como: ratos, escorpiões, baratas e pequenas cobras. Essa 
característica, em particular, nos leva a refletir acerca do risco dos moradores, em especial das crianças, 
pois podem ser afetadas por estes animais, sendo que a população ocupa o mesmo habitat destes animais. 
Segundo (MAURO, 2008, p.33).

[...] a vulnerabilidade do ambiente, expondo os indivíduos, os grupos sociais e a sociedade a 
situações de risco desencadeadas por modificações nos determinantes e condicionantes das doenças, 
principalmente das infecciosas, transmitidas na interação homem-ambiente, como, por exemplo: 
a hepatite, a leptospirose, a cólera, e outras, ou ainda, 12 aquelas transmitidas por vetores como a 
dengue, a malária, a leishmaniose, as arboviroses, dentre outras.

Ampliando o espectro de análise, verifica-se que os moradores sofrem, também, 
com a inundação da área em época de chuvas. Diante desse aspecto, percebe- se o grave 
risco dessa inundação para a saúde da população local, considerando que durante todo o 
ano, a própria população lança lixo doméstico e animais mortos no leito do córrego, e no p e r í o d o 
chuvoso esse lixo, já decomposto, ou em fase de decomposição, retorna aos quintais das moradias 
pelas enchentes. Desta forma, podendo ocasionar o contato direto das pessoas com bactérias, vermes 
e parasitas presentes na água contaminada, acarretando, dessa forma sérios problemas de saúde na 
população, como doenças infeciosas de alto risco.

Salienta-se que as enchentes e inundações são problemas, cada vez mais, frequentes nas 
cidades brasileiras. Entre as causas mais citadas estão a falta de planejamento, o baixo índice de 
permeabilidade do solo, a falta de arborização, o crescimento desordenado dos bairros, o descuido 
da limpeza urbana, principalmente o descumprimento do Plano Diretor, além da ocupação de áreas 
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impróprias para habitação em decorrência de carências sociais.
Diante das informações mencionadas anteriormente, conclui-se que a referida área de estudo 

é considerada um local totalmente insalubre, portanto impróprio para a habitação. Neste sentido, analisa-
se a necessidade do poder público em realizar ações que possam resolver ou minimizar esses problemas, 
tais como: limpeza do leito do córrego, replantio das matas ciliares, isolamento da área e realocação das 
famílias que ali residem, dentre outras ações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Partindo de um olhar especialmente dirigido ao Córrego das Melancias, acredita- se que a 
ocupação irregular em área de risco no solo urbano constitui um grave problema socioambiental, pois 
a sua consequência é um meio ambiente em estado continuo de degradação ambiental. No referido 
córrego, há ausência e redução da mata ciliar, assoreamento do curso de água, erosão do solo e possível 
contaminação da água e do solo pelo lançamento de animais mortos e lixo doméstico nas suas margens e 
no seu leito. Estes problemas podem afetar profundamente a saúde da população, pois a área degradada 
em análise torna-se propícia ao surgimento de doenças como dengue, diarreias e resfriados, entre 
outras.

Neste contexto, considera-se a necessidade urgente de intervenções por meio de políticas 
públicas que possibilitem a população sair do quadro de vulnerabilidade em que se encontra. É válido 
afirmar que com o apoio da comunidade acadêmica pode ser realizado um trabalho que busque sanar os 
problemas encontrados na localidade, principalmente no que tange à compreensão deste espaço para a 
população que nele habita. Ou seja, qualquer tipo de intervenção a ser pensada deve ser primeiramente 
discutido e partilhada com os moradores, na busca permanente de um consenso, visto que os problemas 
socioambientais de seu território está em pauta.
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