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RESUMO 

Este trabalho tem por objeto de estudo a bacia hidrográfica do Alto Iguaçu em seu 

curso superior. Ali se encontram os tributários formadores do rio Iguaçu no Estado do 

Paraná, responsáveis pelo abastecimento público de água tratada de Curitiba e parte de sua 

região metropolitana. 

A região apresenta uma área de 568 Km2, localizada no Primeiro Planalto 

Paranaense, entre as coordenadas geográficas: Oeste 48º 57’ 22“ e 49º 11’ 13” e Sul 25º 16’ 

45” e 25º 36’ 57” , a leste do Município de Curitiba (PR). 

O trabalho é motivado pela determinação da forma pela qual vem sendo ocupado e 

utilizado este recorte espacial, e quais as condicionantes desta ocupação. Evidencia-se que 

esta ocupação contrapõe-se às características naturais da região causando instabilidade 

ambiental, e perda da qualidade dos recursos hídricos. 

Observa-se num primeiro momento através de análises multitemporais, realizadas 

com auxílio de fotografias aéreas e imagens de satélite, que a região vem sofrendo 

pressões ambientais fundamentadas no adensamento demográfico. Este fato causa 

preocupações voltadas à capacidade de suporte ambiental, onde se observa que em muitos 

casos ocorrem ocupações irregulares de forma desordenada e deficiente de planejamentos 

adequados. Assim pretende-se com o auxilio de Geotecnologias, entre elas o 

Geoprocessamento com os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) e o 

Sensoriamento Remoto, determinar o zoneamento ambiental e áreas com conflito de uso 

atual. Estas indicações serão úteis a possíveis avaliações e análises ambientais, 

contribuindo para o planejamento territorial, no que diz respeito às formas de utilização e 

construção do espaço geoambiental. 
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Palavras Chave: Planejamento Ambiental, Bacias Hidrográficas, Zoneamento Ambiental. 

1. INTRODUÇÃO 

A proposta para o desenvolvimento deste trabalho tomando como estudo de caso o 

alto curso superior da bacia hidrográfica do rio Iguaçu, tem suas concepções subsidiadas a 

partir do desenvolvimento do Relatório Técnico solicitado pelo Ministério Público do Estado 

do Paraná – Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção ao Meio Ambiente no 

ano de 2001, visando atestar a qualidade da água captada nesta porção da bacia 

hidrográfica do rio Iguaçu, denominado também de Mananciais da Serra. Situada no setor 

leste da Região Metropolitana de Curitiba no Estado do Paraná, o tratamento e distribuição 

da água captada nesta área de mananciais atende, em grande parte, demanda do Município 

de Curitiba e uma porção de sua região metropolitana. 

A elaboração e considerações conclusivas do relatório teve a participação de uma 

equipe multidisciplinar de técnicos e cientistas vinculados à Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), à Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) e ao Ministério Público do Estado do 

Paraná, além da participação da sociedade representada por políticos e entidades não 

governamentais (ONGs). Considerando os estudos preliminares constatou-se 

significativamente a baixa qualidade da água e suas conseqüências relacionadas à 

integridade da saúde dos indivíduos que fazem uso deste recurso, elemento essencial à 

qualidade de vida das pessoas. 

Observa-se que, a este problema, estão associados outros, que se estabelecem em 

razão de questões operacionais, e fundamentalmente pelo forte adensamento demográfico 

que vem sofrendo a região. 

Estas características revelam a importância emergencial da elaboração de trabalhos 

voltados às questões ambientais que procuram estabelecer conhecimentos concretos do 

meio abiótico, biótico e antrópico e visam gerar subsídios técnico-científicos que auxiliem o 

planejamento e a gestão territorial. Desta forma é possível, estabelecer relações mais 

equilibradas entre a sociedade e o ambiente natural no uso do solo, particularmente em 

bacias hidrográficas que são definidas como mananciais. 

Para tanto, neste trabalho são utilizados os conhecimentos e princípios de Geologia 

Ambiental e de Geografia associados a avaliações geotécnicas, com o intuito de atender 

objetivos básicos que visam compreender processos históricos do adensamento 

demográfico e suas conseqüências ambientais. Foram, portanto elaborados produtos 

cartográficos entre eles as cartas de Zoneamento Ambiental e Carta de Conflito de Uso 

Atual fornecendo um conjunto de informações sobre o meio antropizado para subsidiar 

 2402 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

propostas e diretrizes que auxiliem a formulação de modelos adequados ao planejamento e 

gestão territorial da região enfocada. 

Na bacia hidrográfica do Alto Iguaçu em seu curso superior encontram-se os 

tributários formadores do rio Iguaçu no Estado do Paraná, responsáveis por uma parcela 

significativa do abastecimento público de água tratada de Curitiba e parte de sua região 

metropolitana. Este recorte espacial constituído pelos divisores de água, formadores da 

bacia hidrográfica, apresenta área de 568 Km2, localizada no Primeiro Planalto Paranaense 

e nos contrafortes ocidentais da Serra do Mar, entre as coordenadas geográficas: Oeste 48º 

57’ 22” e 49º 11’ 13”, e Sul 25º 16’ 45” e 25º 36’ 57”, a leste do Município de Curitiba. 

Engloba parte dos Municípios de Campina Grande do Sul, Colombo, Piraquara, Pinhais, 

Quatro Barras e São José dos Pinhais (Figura 1). 

FIGURA 1 – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Justifica-se a determinação desta área como objeto de estudo em razão de alguns 

fatores relacionados a seguir: 
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• A região apresenta uma diversidade significativa de estruturas do meio físico, e, portanto, 

as formas de ocupação e utilização deste espaço territorial deveriam levar em 

consideração estas diferenças, estabelecendo-se formas adequadas e menos agressivas 

ao meio natural, através de planejamentos e modelos gestores eficientes para a região; 

• Em função do forte potencial de recursos naturais que apresenta a região, atendendo 

algumas das várias necessidades humanas, e essencialmente os recursos hídricos 

utilizados atualmente para tratamento e abastecimento público, os quais vem perdendo 

significativamente sua qualidade em função de questões operacionais e administrativas 

que se contrapõe às formas mais adequadas de uso e ocupação do espaço territorial; 

• Pelo forte adensamento populacional que vem sofrendo a região, sobre áreas com 

aspectos diferenciados de fragilidade ambiental potencial e emergente, as quais estão 

ocupadas de forma desordenada ocasionando perda do equilíbrio natural, e favorecendo 

o aumento do risco de acidentes geológicos-ambientais. 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O desenvolvimento do trabalho utiliza, como apoio, além da pesquisa bibliográfica, 

ferramentas geotecnológicas tais como a cartografia digital como base para o 

Geoprocessamento com a utilização do Sistema de Informações Geográficas (SIG), que 

associadas ao Sensoriamento Remoto, servem como subsídios para análises e tomadas de 

decisões relacionadas às fragilidades potenciais e emergentes do meio físico “natural” e 

antropizado. 

Para o desenvolvimento do trabalho foi necessário a construção de um banco de 

dados teóricos e cartográficos, tanto em meio gráfico quanto alfanumérico georreferenciados 

e inter-relacionados, utilizando-se geotecnologias através do geoprocessamento com a 

confecção de SIG, o uso de técnicas de Sensoriamento Remoto, por sua vez estabelece 

mecanismos eficazes para a discussão de conceitos já estabelecidos e produzir produtos 

cartográficos temáticos, como base para análise e formulação de conceitos direcionados ao 

planejamento e gestão territorial de bacias hidrográficas com competências para 

abastecimento público de água. 

Optou-se em trabalhar com as metodologias a partir do conceito de Ecodinâmica 

(Tricart, 1977), dos conceitos estabelecidos no Programa de Informações para Gestão 

Ambiental (Theodorovicz, 1994) e a metodologia da compartimentação empírica integrada à 

dinâmica das unidades de paisagens (Ross, 1997), procurando-se estabelecer as 

adaptações pertinentes à área de estudo e aos resultados pretendidos. 
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Assim sendo o trabalho foi realizado através de pesquisas bibliográficas teóricas e 

conceituais, pesquisas de campo e trabalhos de laboratório. 

As pesquisas bibliográficas foram direcionadas à busca dos conceitos e teorias já 

estabelecidas, possibilitando discussões direcionadas à formulação de novas propostas e 

estratégias eficazes ao planejamento e gestão ambiental com vistas à ocupação territorial. 

As pesquisas de campo serviram para a constatação de informações já existentes da 

área, além da constatação de novas informações observadas in loco. Estas foram 

fundamentais para a elaboração supervisionada de cartas temáticas com 

georreferenciamento de dados pontuais, importantes para o apoio técnico na confecção das 

cartas com informações espacializadas. 

Na fase laboratorial ocorreu a formulação e manipulação de dados quantitativos e 

qualitativos, usando-se como base a integração das informações obtidas nas fases 

anteriores. A construção da base digital cartografada auxiliou nas análises, onde foram 

elaboradas cartas temáticas para a avaliação do meio natural para apontar possíveis 

conseqüências atribuídas ao modo de uso e ocupação atual do solo, estabelecendo-se 

informações pretéritas e contemporâneas relacionadas à área de estudo. Os produtos 

cartográficos, juntamente com os produtos de Sensoriamento Remoto foram indispensáveis 

para alcançar os objetivos propostos no trabalho. Os principais são relacionados a seguir: 

• Carta Planialtimétrica, com informações de altimetria, rede viária e rede de drenagem 

superficial. Esta auxiliou nas análises das edificações já estabelecidas, nos modelos de 

drenagem e nas questões relativas ao relevo local possibilitando gerar novos produtos, 

ressaltando tais como a hipsometria e o grau de inclinação do terreno, a adequabilidade 

locacional das estruturas já estabelecidas e a delimitação das áreas mais favoráveis a 

novas implantações em função das potencialidades geológicas, geomorfológicas e 

hídricas da região; 

•  Carta Geológica, com determinação do embasamento litotípico e estrutural da região, 

correlacionando-se informações pertinentes aos compartimentos geomorfológicos, 

morfoestruturais e modelos encaixantes da drenagem da região. Estas associadas a 

outras informações, como a existência de formações superficiais, auxiliou para setorizar, 

com graus diferenciados, áreas com maior ou menor fragilidade potencial da bacia 

hidrográfica; 

• Carta de Solos, que apresenta as diversificadas classes pedológicas e seu grau de 

evolução, possibilitou relacionar a evolução pedogenética ao modelo do terreno, além 

de outras características, que também fundamentaram informações importantes para 

setorizar áreas de risco ambiental, quanto ao grau de fragilidade potencial; 
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• Carta Imagem, elaborada a partir da composição colorida das bandas brutas de 

imageamento de satélite (3, 4 e 5), útil na verificação dos fenômenos e elementos 

distribuídos na área de estudo, que ao contemplar produtos do meio natural ou já 

artificializado pela ação do homem, serviram também para a classificação dos 

elementos semelhantes e possibilitaram gerar a carta de uso e cobertura do solo, 

fundamental para elaboração da carta de fragilidade emergente da bacia hidrográfica; 

• Carta de Uso e Cobertura do Solo do ano de 2002, através deste produto foi possível 

espacializar, quantificar e qualificar atributos com resposta espectral semelhante, da 

cobertura do solo e respectivas modalidades de ocupação e modificação do meio, 

estabelecidas através das ações antrópicas. Tal produto foi gerado a partir de imagens 

de satélite brutas e composições de bandeamento, que quando, cruzadas com 

informações da fragilidade potencial, gerou através da estipulação de classes pré-

definidas a carta de fragilidade emergente; 

• Fotointerpretação Multitemporal, possibilitou o acompanhamento pretérito e 

contemporâneo da evolução dos modelos de ocupação que se estabeleceram na 

região, bem como a quantificação visual do atual adensamento demográfico, bem como 

as áreas que estão sofrendo maiores pressões em função da desordenada ocupação e 

uso do solo. Foram utilizadas um conjunto de fotografias aéreas e imageamentos de 

satélite, ambos obtidos em datas distintas. 

Através da interpretação e manipulação das informações contidas de forma qualitativa e 

quantitativa, espacializadas e cartografadas nos produtos acima mencionados, foi possível 

realizar o cruzamento das mesmas utilizando-se para tanto a programação LEGAL 

(linguagem espacial para Geoprocessamento algébrico) em ambiente SIG, ferramenta 

disponível na operação de simultaniedade booleana no software SPRING 4.0, que 

apresenta o operador do tipo A AND B ou lógica intersecção. 

Destes cruzamentos possibilitou-se gerar informações, indicando as áreas com 

diferentes respostas à fragilidade ambiental natural, denominada de potencial, e à 

fragilidade frente ao modo de uso e ocupação do solo denominada de emergente, 

imprescindíveis na determinação do zoneamento ambiental e avaliação de conflitos de uso 

do solo atuais no recorte espacial estabelecido pela bacia hidrográfica. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Comumente nas grandes cidades, a aglutinação e o crescimento demográfico têm 

fortes tendências em se expandir no decorrer do tempo, interligando e apropriando-se de 

espaços geográficos adjacentes formando uma complexa rede de instrumentos e atividades 

urbanas. Através deste processo surgem com o passar do tempo através de instrumentos 
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legais ou não as regiões metropolitanas, onde a partir de centro urbano comum, 

normalmente uma grande ou média cidade vai se integrando municípios periféricos. Esta 

integração ocorre através de formas, produtos, processos e pessoas convergindo para o 

bem comum, porém respeitando limites administrativos de competência pública. 

A Região Metropolitana de Curitiba não foge a regra desta aglutinação de pessoas 

e estruturas participantes de um espaço geográfico comum, onde, no entanto, questões de 

planejamento territoriais, em alguns casos são desconsideradas e fogem às expectativas do 

poder público no que tange às questões ambientais como na maioria das outras regiões 

metropolitanas do país. Segundo COMEC (2001) o período entre 1970/91, a população 

concentrada nas nove regiões metropolitanas – RMs – brasileiras instituídas pela lei 

Complementar n.º 14/73, passou de 24 milhões para 42,7 milhões de pessoas, 

representando uma variação de 78% em apenas 21 anos. O contingente residente nas 

regiões metropolitanas em 1996 era de 46,1 milhões de pessoas, acréscimo de 8% em 

relação a 1991. 

Ao tratar da avaliação do adensamento demográfico e conseqüentemente do 

inchaço urbano, o que se observa nas últimas décadas é que a Região Metropolitana de 

Curitiba apresentou um dos maiores índices de crescimento como pode ser observado no 

Quadro 1. 

QUADRO 1 - TAXAS DE CRESCIMENTO POPULACIONAL DAS REGIÕES 

METROPOLITANAS – 1970/96 

REGIÕES METROPOLITANAS 1970/81 1980/91 1991/96 
Belém 4,15 2,65 2,23 
Fortaleza 4,15 3,50 2,33 
Recife 2,55 1,86 1,47 
Salvador 4,21 3,19 1,68 
Belo Horizonte 4,49 2,53 2,25 
Rio de Janeiro 2,31 1,03 0,77 
São Paulo 4,36 1,88 1,46 
Curitiba 5,56 3,03 3,99 
Porto Alegre 3,62 2,61 1,44 
Total RMs 3,65 2,00 1,57 
Brasil 2,34 1,93 1,38 
Fonte: PNUD/IPEA/IBGE/FJP – Atlas do Desenvolvimento Humano; IBGE – Contagem da 

População, 1996. – extraído de COMEC (2001) 

Este fato vem ocorrendo nestas metrópoles de maneira desigual criando uma área 

periférica desestruturada convergindo ao abandono social e ao caos ambiental, 

desconsiderando a dinâmica sistêmica da natureza. Esta situação apresenta como resposta 

problemas geotécnicos multivariados, com potencialidades diferenciadas, devido ao grau de 
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fragilidade emergente que apresenta a estrutura do meio físico, em razão do modo de uso e 

cobertura do solo. 

Trata-se de uma difícil tarefa compatibilizar questões ambientais a uma região em 

acelerado processo de crescimento, onde é preciso criar condições sociais através de 

estruturas urbanas, porém respeitando as estruturas do meio físico. Entretanto o que se 

observa é que muitas vezes o sistema ambiental com suas diversas variáveis fica relevado a 

um plano secundário. 

Tomando como área de estudo a Região Metropolitana de Curitiba o fato da 

desconsideração das características ambientais é evidenciado através de problemas 

setorizados observados na mesma e principalmente na região que compreende o curso 

superior da bacia hidrográfica do Alto Iguaçu, que ao longo do tempo vem sofrendo forte 

adensamento populacional conforme pode ser observado nas Figuras 2 e 3. 

FIGURA 2 – DINÂMICA ESPAÇO-TEMPORAL DO RIO IRAÍ 

 

FIGURA 3 – DINÂMICA ESPAÇO-TEMPORAL DO RIO PEQUENO 
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As tendências do crescimento no setor leste da Região Metropolitana de Curitiba se 

dão em função, principalmente, das características geológicas e geomorfológicas. Ocorre 

nesta área em maiores proporções territoriais os compartimentos geológicos aluvionares 

que apresentam terrenos pouco acidentados, porém sujeitos a um grau elevado de 

instabilidade ambiental quanto à sua fragilidade emergente. 

As conseqüências deste vetor de crescimento urbano direcionado para esta região 

contrapõem-se sobremaneira as características ambientais resultando em problemas de 

ordem ambiental e social. Uma das maiores pressões ocorre sobre os recursos hídricos 

onde são afetadas sua qualidade e disponibilidade, visto que a maior parte da água para 

abastecimento público advém desta bacia hidrográfica. Tal pressão sobressalta-se aos 

aspectos hidrogeológicos devido à contraposição aos aspectos legais, onde há um grande 

aporte de efluentes domésticos e industriais despejados diretamente nos cursos superficiais 

de água e pela substituição da vegetação natural por elementos noóticos. 

Além dos dispositivos legais que tem por finalidade proteger áreas consideradas 

estratégicas quanto ao estoque e disponibilidade de recursos naturais, também é importante 

compreender a dinâmica do comportamento dos elementos que constituem o meio físico 

frente às modificações e possíveis instabilidades desencadeadas pelas atividades da 

sociedade humana. 

Neste estudo, considerou-se ambos aspectos, tomando-se como parâmetros 

determinantes para a classificação do zoneamento ambiental, a identificação e 

espacialização das classes de fragilidade emergente, e as principais áreas amparadas 

legalmente por decretos lei. 
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Contemplou-se também nesta determinação do zoneamento ambiental da região 

um mapeamento de distâncias (buffer) a partir dos principais canais de drenagem 

superficiais em uma relação de 500 m para cada margem dos rios. Esta determinação 

sobrepõe-se no caso específico desta área à Lei Ambiental de Florestas nº 4771, de 

15/09/1965 que determina como áreas de preservação permanente uma faixa de 10 a 500 

m nas margens dos rios considerando a largura de cada leito. No caso da dimensão física 

dos canais desta bacia hidrográfica haveria variação em torno de 30 m de área de 

preservação bem como também esta lei determina a preservação florestal à beira de lagos e 

reservatórios de água. 

Neste trabalho a determinação do distanciamento de uma área restrita ao uso do 

solo, tomando como parâmetros às margens dos cursos dos principais rios, considerou além 

do aspecto de áreas de preservação, também as características geológicas, 

geomorfológicas e pedológicas. Estabeleceu-se para estas áreas um distanciamento de 500 

m para cada margem, onde, encontram-se as regiões rebaixadas sujeitas a constantes 

inundações, em terrenos de deposição recente pouco consolidados e muito instáveis quanto 

à implementação de equipamentos e obras urbanas e ou rurais. 

Desta forma determinou-se três classes específicas para o zoneamento ambiental 

em Área com Potencial ao Uso, Área com Potencial ao Uso com Restrições e Área Restrita 

ao Uso. Obtendo-se os seguintes resultados espacializados e dimensionados (Quadro 2): 

QUADRO 2 - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E PROPORCIONAL DAS CLASSES DE 

ZONEAMENTO AMBIENTAL 

 

DESCRIÇÃO ÁREA (km2) 
Área com potencial ao uso 80,01 
Área com potencial ao uso com restrições 126,01 
Área restrita ao uso 359 

 

Considerando a determinação da classe com potencial ao uso esta representa uma 

porção territorial de 80,01 Km2 relativos a uma proporção de 14% do total da área de estudo. 

A obtenção desta classificação se deu através da correlação das áreas potencializáveis, ou 

seja, sem restrições legais ou ambientais, com as classes de fragilidade emergente muito 

fraca e fraca, Quadro 3. Indicando que estas áreas têm condições de suportar estruturas do 

meio urbano e rural em amplos aspectos desde que com adequados tratamentos de 

poluentes originados nestes sistemas artificializados como efluentes domésticos, industriais 

e resíduos sólidos diversos. 

QUADRO 3 - ZONEAMENTO DE ÁREAS COM POTENCIAL AO USO 
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FRAGILIDADE EMERGENTE CLASSES DE USO 
M. Fraca Fraca Média Forte M. Forte 

POTENCIALIZÁVEL 
(sem restrições) 

Área com 
potencial 
ao uso 

Área com 
potencial 
ao uso 

X X X 

POTENCIALIZÁVEL 
(com restrições) X X X X X 

RESTRITA X X X X X 
 

A identificação e espacialização do zoneamento de áreas com potencial ao uso 

com restrições considerando as características naturais da fragilidade do meio físico e 

emergente compreende um espaço territorial de 126,01 Km2 significando um percentual de 

22% do total da área representada pela bacia hidrográfica. São áreas que se encontram em 

relevos rebaixados nas planícies aluviais extensas com inclinações entre 0º e 5º, sobre 

rochas sedimentares detríticas pouco consolidadas com alta permeabilidade e solos 

hidromórficos rasos e instáveis devido ao seu constante encharcamento e sua constituição 

textural argilo-arenosa. Devem, portanto estes aspectos ser considerados no que diz 

respeito ao uso e ocupação destas áreas. São áreas que apresentam fragilidade alta para 

ocupação urbana por serem áreas com terrenos instáveis podendo comprometer a estrutura 

de engenharia das edificações. Além de serem áreas com riscos constantes de inundação, e 

também por apresentarem o nível freático próximo a superfície, praticamente aflorante em 

alguns casos, facilmente por esta razão passíveis de contaminações, e pela dificuldade na 

implantação de vias de acesso e equipamentos de saneamento básico. No que diz respeito 

ao uso agropecuário deve se considerar que são áreas inconsolidadas que podem dificultar 

a mecanização para lavouras, e por serem áreas muito úmidas representam restrições para 

diversos tipos de culturas além de se aconselhar somente à prática da agricultura orgânica 

pela facilidade de contaminação do aqüífero sub-superficial e profundo no caso da utilização 

de fertilizantes ou defensivos agrícolas. A determinação das áreas com potencial ao uso 

desde que com algumas restrições considerou estes aspectos e correlacionou as áreas 

potencializáveis sem restrições legais, porém com algumas restrições ambientais, com as 

classes de fragilidade emergente média, forte e muito forte, (Quadro 4). 

QUADRO 4 - ZONEAMENTO DE ÁREAS COM POTENCIAL AO USO COM RESTRIÇÕES 

FRAGILIDADE EMERGENTE CLASSES DE USO 
M. Fraca Fraca Média Forte M. Forte 

POTENCIALIZÁVEL 
(sem restrições) X X X X X 

POTENCIALIZÁVEL 
(com restrições) X X 

Área com 
potencial 

ao uso com 
restrições 

Área com 
potencial 

ao uso com 
restrições 

Área com 
potencial 

ao uso com 
restrições 
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RESTRITA X X X X X 
 

As áreas classificadas como zonas restritas ao uso compreendem uma dimensão 

territorial de 359 Km2 representando um percentual de 64% do total da área de estudo. Os 

parâmetros utilizados para a identificação destas áreas consideraram além das 

determinações legais referentes às áreas amparadas por leis de proteção ambiental e de 

interesses turísticos pela preservação dos aspectos naturais, também a preservação da 

qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos utilizados para o abastecimento público. 

Além de considerar as áreas com maior representatividade aos riscos geotécnicos de 

movimentos de massa, processos erosivos e riscos a inundações. 

As maiores concentrações destas áreas estão localizadas nos setores nordeste e 

sudeste da bacia hidrográfica partindo da parte central da mesma até atingir os contrafortes 

da borda oeste da serra do mar e também num raio de 500 metros distantes de cada lado 

das margens dos leitos dos principais rios das sub-bacias formadoras deste sistema 

hidrográfico. Para se obter a espacialização destas áreas tomou-se as considerações acima 

descritas e inviabilizou-se qualquer forma de uso do solo independente da classificação da 

fragilidade emergente (Quadro 5). Indicando que estas áreas específicas devem ser 

preservadas a qualquer custo pela importância que representam em relação aos recursos 

hídricos, e aos elevados graus de instabilidade da dinâmica natural, onde se não 

respeitadas tais características há riscos ambientais, sociais e, inevitavelmente, 

econômicos. 

QUADRO 5 - ZONEAMENTO DE ÁREAS COM RESTRIÇÕES AO USO 

FRAGILIDADE EMERGENTE CLASSES DE USO 
M. Fraca Fraca Média Forte M. Forte 

POTENCIALIZÁVEL 
(sem restrições) X X X X X 

POTENCIALIZÁVEL 
(com restrições) X X X X X 

RESTRITA 
Área 

restrita ao 
uso 

Área 
restrita ao 

uso 

Área 
restrita ao 

uso 

Área 
restrita ao 

uso 

Área 
restrita ao 

uso 
 

Através da determinação das classes de zoneamento ambiental e respectiva 

espacialização das áreas atribuída a cada uma das classes, foi possível a elaboração da 

carta de zoneamento ambiental com potencial ao uso e ocupação (Figura 6). A importância 

do resultado desta classificação e espacialização além de apontar as áreas mais adequadas 

ao uso do solo, permitiu também identificar as áreas que apresentam conflito de uso atual 
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tomando como fatores determinantes as condicionantes que possibilitaram realizar o 

zoneamento ambiental. 

Na busca por uma melhor qualidade de vida, muitas pessoas procuram se 

estabelecer em grandes centros urbanos atraídos por melhores condições de trabalho ou 

por propagandas ilusórias que lhes prometem a garantia de melhores qualidades de vida. 

No entanto na maioria das vezes o que estas pessoas encontram é a segregação social e 

econômica, sendo obrigadas a se estabelecerem com suas famílias em áreas inadequadas 

sujeitas a riscos multivariados que implicam em prejuízos ambientais, sociais, econômicos e, 

por vezes pessoais onde colocam em risco a própria vida. Atrelado a este problema estão a 

prática da especulação imobiliária, a necessidade do desenvolvimento industrial e práticas 

agropecuárias sem orientações técnicas específicas visando evitar impactos ambientais. 

FIGURA 6 – CARTA DE ZONEAMENTO AMBIENTAL 
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No que diz respeito às conseqüências danosas provocadas ao sistema ambiental 

às mesmas podem ser sentidas em uma amplitude de escala muito maior que observadas 

num primeiro momento, podendo comprometer a disponibilidade de recursos pela sua falta 
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de qualidade e ou quantidade, como a exemplo as águas destinadas ao abastecimento 

público de uma região. Uma vez comprometido este recurso na sua origem, todo o 

contingente populacional que dele se utiliza tende a ser prejudicado pelo seu 

comprometimento, seja este da qualidade ou quantidade. 

Para a identificação e espacialização das atuais áreas que apresentam usos 

conflitantes do solo na área de estudo, utilizou-se da determinação do zoneamento 

ambiental correlacionado às categorias de uso e cobertura do solo do ano de 2002 (Figura 

7). Através deste procedimento atribuiu-se à região três categorias indicando ou não o 

conflito de uso em: a) áreas com uso adequado sem restrições, b) áreas com uso adequado 

com restrições e c) área com uso inadequado gerando a carta de conflito de uso do solo da 

bacia hidrográfica (Figura 8). 

Através do cruzamento destas informações de uso do solo e zoneamento ambiental 

obtiveram-se os seguintes resultados em relação às áreas de conflito de uso: Quadro 6. 

QUADRO 6 - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E PROPORCIONAL DAS CLASSES DE 

CONFLITO DE USO DO SOLO ATUAL 

 

DESCRIÇÃO ÁREA (km2) 
Uso atual adequado 223,01 
Uso atual adequado parcialmente 80 
Uso atual inadequado 262,01 

 

FIGURA 7 – CARTA DE USO E COBERTURA DO SOLO - 2002 
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FIGURA 8 – CARTA DE CONFLITO DE USO ATUAL 
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As áreas identificadas com uso atual adequado considerando as características de 

zoneamento ambiental estão presentes em um espaço territorial de 223,01 Km2 

correspondendo ao percentual de 39% do total da área de estudo. Estas áreas indicam que 

o atual uso e cobertura do solo estão em consenso com a dinâmica ambiental constituindo-

se assim em regiões bem preservadas quanto às suas características naturais ou com 

 2417



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

ocupações adequadas as das estruturas do sistema ambiental, minimizando ao máximo 

impactos degradantes do meio abiótico e biótico. Observa-se que as concentrações destas 

áreas encontram-se em sua maioria no leste e sudeste nos contrafortes da borda oeste da 

serra do mar, atualmente pouco ocupada. Também se observa uma concentração maior 

destas áreas no extremo norte da bacia onde o relevo apresenta-se acidentado em relação 

as demais áreas dificultando as ocupações irregulares e de baixa renda, as atividades 

agropecuárias e além de estar mais distantes do centro urbano do município de Curitiba, 

fator a ser considerado ao tratar-se destes aspectos de ocupação urbana. 

Para a determinação das áreas com uso atual adequado foram consideradas as 

modalidades de uso e cobertura do solo de 2002 correlacionadas com as classes de 

zoneamento ambiental estabelecendo adequabilidade de uso com o zoneamento proposto e 

com o estado de conservação do meio natural indicado pela cobertura vegetal, (Quadro 7). 

QUADRO 7 - ZONEAMENTO DE ÁREAS COM USO ATUAL ADEQUADO 

Classes de Zoneamento Ambiental 
Uso e Cobertura do 

Solo (2002) Área com 
potencial ao uso 

Área com 
potencial ao uso 
com restrições 

Área restrita ao 
uso 

Agricultura Uso atual 
adequado X X 

Campo/Pastagem Uso atual 
adequado X X 

Corpos d’água X X X 

Ocupação Uso atual 
adequado X X 

Solo Exposto X X X 

Vegetação Uso atual 
adequado 

Uso atual 
adequado 

Uso atual 
adequado 

Vias de Acesso Uso atual 
adequado X X 

Na determinação da classe de uso atual adequado parcialmente, foram 

consideradas modalidades de uso e ocupação do solo como agricultura, campo/pastagem, 

ocupação e vias de Acesso, desde que considerada a dinâmica do sistema ambiental 

apontada na classe de zoneamento ambiental indicando áreas com potencial ao uso com 

restrições. Portanto, estas áreas apesar de, em alguns casos, apresentarem adequabilidade 

ao uso do solo em outros apresenta discordância relativas aos aspectos geológicos, 

geomorfológicos, hidrogeológicos e pedológicos podendo desencadear processos de 

instabilidade ou comprometendo a qualidade dos elementos do sistema ambiental (Quadro 

8). A distribuição desta classe de uso adequado parcialmente ocorre em 80 Km2 

representando um percentual de 14% do total da área de estudo. Algumas das 

inadequabilidades de uso do solo são em práticas agropecuárias próximas aos reservatórios 

de água como a represa do Irai e Piraraquara, em relevos inclinados potencializando os 
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riscos de processos erosivos e assoreamento dos corpos d’água, implantação de vias de 

acesso de alto trafego em áreas de mananciais, depósitos de resíduos e aterros em fundo 

de vale entre outros. 

   

QUADRO 8 - ZONEAMENTO DE ÁREAS COM USO ATUAL ADEQUADO PARCIALMENTE 

Classes de Zoneamento Ambiental 
Uso e Cobertura do 

Solo (2002) Área com 
potencial ao uso 

Área com 
potencial ao uso 
com restrições 

Área restrita ao 
uso 

Agricultura X 
Uso atual 
adequado 

parcialmente 
X 

Campo/Pastagem X 
Uso atual 
adequado 

parcialmente 
X 

Corpos d’Água X X X 

Ocupação X 
Uso atual 
adequado 

parcialmente 
X 

Solo Exposto X X X 
Vegetação X X X 

Vias de Acesso X 
Uso atual 
adequado 

parcialmente 
X 

 

As áreas identificadas com uso do solo atual inadequado encontram-se presentes 

ocupando 262,01 Km2 do espaço territorial da área de estudo compreendendo um total de 

47% da mesma. Desta forma é a classe com maior representatividade atual da região e para 

sua determinação considerou-se as relações inadequadas representativas de riscos ou 

potencialização de processos de modificação da dinâmica ou qualidade ambiental. Assim, 

relacionou-se o zoneamento ambiental com diversas modalidades de uso e cobertura do 

solo conforme se pode observar no Quadro 9, obtendo como resultado a espacialização das 

áreas com uso atual conflitante. São áreas ocupadas ou usadas inadequadamente onde os 

principais problemas apontados dizem respeito às ocupações urbanas de baixa renda, 

localizadas nas planícies aluviais. Ocupações que se encontram praticamente sobre os 

canais de drenagem sujeitas a constantes inundações e estabelecidas em terrenos 

inconsolidados e instáveis indicando em função dos solos hidromórficos orgânicos, 

recebendo constantemente aporte de matéria orgânica, ambientes insalubres a saúde 

humana. Implantação de pólos industriais e vias de acesso de tráfego intenso em áreas de 

manancial, substituindo a vegetação primária por edificações e estruturas lineares 

desencadeando processos erosivos e assoreamento de canais superficiais e em alguns 
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casos mais específicos, as ocorrências da ocupação de encostas íngremes sujeitas a 

movimentos de massa e processos erosivos. Fatos que além de acarretar problemas de 

ordem ambiental, também representam problemas sociais, políticos e econômicos. 

QUADRO 9 - ZONEAMENTO DE ÁREAS COM USO ATUAL INADEQUADO 

Classes de Zoneamento Ambiental 
Uso e Cobertura do 

Solo (2002) Área com 
potencial ao uso 

Área com 
potencial ao uso 
com restrições 

Área restrita ao 
uso 

Agricultura X X Uso inadequado 
Campo/Pastagem X X Uso inadequado 

Corpos d’água Uso inadequado Uso inadequado Uso inadequado 
Ocupação X X Uso inadequado 

Solo Exposto Uso inadequado Uso inadequado Uso inadequado 
Vegetação X X X 

Vias de Acesso X X Uso inadequado 
 

Através das possibilidades da espacialização destas áreas com uso e ocupação do 

solo de formas inadequadas, torna-se evidente os motivos da preocupação em relação aos 

direcionamentos políticos administrativos que venham a ser tomados quanto às questões de 

planejamento ambiental e gestão territorial nesta importante bacia hidrográfica de 

mananciais responsável atualmente por cerca de 70% do abastecimento público do 

município de Curitiba, e parte de sua região metropolitana. 

O fato observado é que as formas inadequadas de uso do solo por se concentrarem 

praticamente sobre as planícies de inundação estão comprometendo significativamente a 

qualidade dos recursos hídricos da região podendo ter sérios comprometimentos de 

abastecimento a curto e médio prazo. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No contexto da atualidade ambiental, onde cada vez é mais claro o contra-senso das 

disponibilidades em relação às necessidades por recursos e espaços a serem ocupados, 

evidencia-se a importância em se aprimorar e desenvolver novas técnicas voltadas à 

definição das capacidades dos sistemas ambientais. 

Nesta missão de concatenar as características dos fenômenos e elementos 

formadores dos sistemas ambientais com as necessidades de recursos e espaços, as 

geotecnologias cumprem o papel de representar de maneira realista o comportamento e 

possíveis modificações dos sistemas que possam ser desencadeadas em função da 

apropriação e construção dos espaços geográficos. 
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Cabe também ressaltar a importância da avaliação e compreensão dos aspectos do 

meio físico, ao se estabelecer relações com os sistemas hídricos com competências para o 

abastecimento público, como é o caso específico da área enfocada neste trabalho, a qual 

vem ao longo dos anos sofrendo fortes pressões de adensamento demográfico 

contrapondo-se às características naturais da região. 

Avaliando os resultados a partir da classificação de áreas com diferentes respostas 

aos aspectos determinantes da fragilidade potencial, observa-se que de um modo geral a 

região não é susceptível a processos desestabilizadores de seus aspectos ambientais 

relativos à movimentação de massa e processos erosivos. As áreas com maiores pré 

disposições aos efeitos modificadores da estabilidade de seus componentes físicos e 

biológicos concentram-se em uma porção do extremo norte e extremo leste-sudeste, onde 

encontram-se as inclinações mais acentuadas da área. Porém, cabe a ressalva de que a 

este baixo grau de fragilidade ambiental relaciona-se ao modo de uso e cobertura do solo, 

que, neste caso desconsidera qualquer tipo de atividade antrópica preservando os aspectos 

naturais deste sistema ambiental. 

Quanto ao grau da fragilidade emergente, associada ao modo de uso e ocupação 

estabelecidos na bacia hidrográfica, os resultados apresentam-se com índice elevado de 

fragilidade classificada em muito forte e forte em grande parte da região, principalmente, em 

todo extremo oeste e parte central da bacia. Sendo a área ocupada por densa rede de 

drenagem, e encontrar-se em uma bacia de sedimentação por rebaixamento, seu nível 

freático é praticamente aflorante no seu exutório, e em suas amplas planícies de inundação, 

e por este motivo, passível à contaminações generalizadas através da descarga de 

efluentes líquidos e descarte de sólidos comprometendo a qualidade dos recursos hídricos 

utilizados para o abastecimento público. Chama-se atenção para estas áreas que são as 

mais rebaixadas da região sujeitas a freqüentes inundações com aumento do índice 

pluviométrico, e por este motivo insalubres e inadequadas efetivamente à urbanização e 

outras modalidades de uso rural ou implementação de pólos industriais. Estas áreas 

apresentam-se também sobre terrenos pouco consolidados inviabilizando diversas 

modalidades de instalações de obras de engenharia de estruturas urbanas e rurais. 

Porém, quando a partir do zoneamento ambiental utilizando-se de informações 

indicativas dos modelos de uso e cobertura do solo do ano de 2002, portanto recentes, 

estabeleceu-se às classes de conflito de uso e ocupação do solo notando-se um contra-

senso na forma como vem se estabelecendo a apropriação deste espaço territorial. 

Os índices indicam que cerca de 47% do total da área está sendo ocupada 

inadequadamente somada a outros 14% que demonstram formas de uso adequadas 

parcialmente, ou seja, são ocupações estabelecidas principalmente nas planícies aluviais 

 2421



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

próximas aos rios e nas áreas amparadas por lei as quais representam espaços territoriais 

onde se determinam restrições a diversas modalidades de ocupação e atividades 

econômicas. 

Tal situação vem acarretando problemas diversificados para a região, no âmbito 

social, político e econômico. Porém, sem dúvida, os maiores problemas se estabelecem no 

contexto social e ambiental, onde se identifica uma condição praticamente desumana de 

habitações da parcela da população carente, expostas aos riscos constantes de inundações 

e doenças que trazem risco à vida. Em relação à qualidade ambiental, estas vêm se 

degradando significativamente e, principalmente, no que diz respeito aos recursos hídricos 

atualmente responsáveis pela maior quantidade de água captada e tratada para 

abastecimento público. 

Este processo de adensamento demográfico que vem se desenvolvendo nesta 

região, em parte, é responsabilidade das administrações públicas que na ânsia do 

desenvolvimento econômico e político relevam as características dos sistemas ambientais a 

um segundo plano. Assim transmitem através de propagandas enganosas condições 

favoráveis de qualidade de vida acima dos padrões nacionais para atrair investimentos os 

quais trazem consigo também grandes contingentes populacionais, principalmente, de 

classes de baixa renda à procura da melhoria da qualidade de vida, as quais deparam-se 

diante de outra realidade e acabam marginalizadas e obrigadas a se estabelecerem em 

espaços inadequados, sujeitas a todos os tipos de azares ambientais e sociais. 

No entanto o objetivo principal deste trabalho não é apontar responsabilidades e 

sim demonstrar a importância da análise do meio físico como suporte ao planejamento e 

gestão territorial, tendo como diferencial a consideração dos aspectos geológicos e 

hidrogeológicos além dos aspectos geomorfológicos e pedológicos na determinação da 

fragilidade ambiental, estabelecendo algumas informações geotécnicas básicas e 

cartografadas, através das quais é possível a determinação do zoneamento ambiental e 

identificação das áreas que apresentam conflito de uso atual. 

Além de contribuir através deste elenco de informações e produtos no subsídio de 

mecanismos de suporte técnico adequados e eficiente, instrumentalizando os atores 

responsáveis pelo planejamento ambiental e gestão territorial desta importante área de 

mananciais. 

Diante dos resultados obtidos sugere-se que na elaboração de planos diretores as 

diferenciações do meio físico estejam relevadas ao primeiro plano, evitando assim este 

modelo contraditório constatado atualmente em relação ao uso e ocupação do solo desta 

região. 
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Sugere-se também a avaliação do custo/beneficio referente a relocação das 

populações que se encontram em áreas inadequadas com potencial a riscos ambientais e 

sociais, bem como a coibição da ocupação de novas áreas que apresentem a mesma 

situação. Importante é também respeitar a determinações legais estabelecidas para as 

áreas amparadas por lei evitando-se a dilapidação destas áreas considerada estratégicas ao 

bem comum. 
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