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INTRODUÇÃO 
 

Para analisar a paisagem de determinada região há que se compreender que ela é 
resultante da relação entre sociedade e ambiente, ou homem e natureza como preferem alguns 
pesquisadores, sendo que ambos são considerados como um conjunto de elementos que 
interagem entre si. 

Por ambiente entende-se o conjunto de elementos do meio físico (relevo, solos, clima, 
hidrografia, dentre outros) e do meio biótico (fauna e flora), já a sociedade é composta por 
elementos do meio econômico/social (população, cultura, política, economia, dentre outros) 
que agem diretamente sobre o ambiente, alterando-o em diferentes graus de intensidade, as 
variadas combinações entre os elementos citados resultam em diferentes paisagens. 

Compreender a relação sociedade/natureza, e suas interrelações é fundamental na 
análise da paisagem, tanto de sua dinâmica atual quanto de seu processo histórico de 
modificações. Neste sentido Passos (1998, p.45) apresenta uma visão integradora segundo a 
qual “...a paisagem é produzida historicamente pelos homens, segundo a sua organização 
social, o seu grau de cultura, o seu aparato tecnológico etc.”  denotando sua dinamicidade no 
espaço e no tempo. 

Complementa ainda que “A paisagem é reflexo da organização social e de condições 
“naturais” particulares. A paisagem é, portanto, um espaço em três dimensões: “natural”, 
social e histórica.”, a paisagem é produzida pelo homem, entretanto os uso e ocupação que 
são conferidos a determinado espaço dependem de suas características físicas (solo, relevo, 
clima, geologia), associados a disponibilidade tecnológica no decorrer dos anos. Os fatores 
físicos ora podem ser vistos como uma limitação para a sociedade e ora como impulsionante 
do processo de ocupação e exploração de uma região.  

A paisagem analisada sob a ótica do geossistema não tem uma dimensão física pré-
estabalecida, para Soctchava (1978, p.4) de acordo com a generalização pode apresentar três 
ordens dimensionais distintas: planetária, regional, topológica. Cada qual com seu grau de 
detalhamento e abrangência. 

O recorte espacial adotado na análise da paisagem também é variável, pode ser um 
bairro, ou cidade, município, estado, região, que apresentam limites políticos, ou ainda uma 
bacia hidrográfica ou uma vertente que apresentam limites físico-topográficos. 

Corriqueiramente as bacias hidrográficas são adotadas como unidade espacial, pois em 
uma bacia é possível realizar análise integrada de seus diversos elementos, principalmente os 
do meio físico/natural e também tem sido escolhidas para aplicação de gestão ambiental e 
planejamento territorial, dada a atual importância que a sociedade está conferindo aos 
recursos hídricos. 

Coelho Netto (2001, p.98) define bacia hidrográfica como sendo “uma área da 
superfície terrestre que drena água, sedimentos e materiais dissolvidos para uma saída 
comum, num determinado ponto de um canal fluvial”, não apresentando um limite de 
tamanho, podendo apresentar milhares de quilômetros quadrados ou alguns metros quadrados. 
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A bacia hidrográfica é considerada um complexo sistema de fluxo de matéria e 
energia, valendo ressaltar que “não envolvem apenas canais fluviais e planícies de 
inundação, mas incluem as vertentes, nas quais os processos internos são de fundamental 
importância (RODRIGUES E ADAMI, 2005, p.148)”.  

Os diferentes tipos de ocupação de uma vertente também influem de maneira 
significativa neste fluxo de matéria e energia. Enquanto em áreas rurais tem-se os impactos 
gerados pela falta de vegetação ciliar e a má adequação das estradas rurais, que acarretam no 
intenso transporte de sedimentos para os rios especialmente em períodos de chuvas intensas, 
já na área urbana o conjunto de impactos gerados é ainda mais complexo e diversificado. 

Na área urbana a ocupação indevida de áreas de fundo de vale é considerada uma 
“faca de dois gumes” uma vez que esta população gera impactos ambientais diretos sobre os 
canais da bacia, principalmente pela presença de esgoto clandestino e deposição de resíduos 
sólidos nas margens e no curso do rio, entretanto são atingidos diretamente em períodos de 
chuvas intensas com as cheias e o alagamento de suas casas, perdendo bens materiais e 
algumas vezes a própria vida. 

Vale ressaltar que não apenas a população ribeirinha gera impactos significativos no 
sistema hídrico, toda e qualquer ocupação de uma vertente o fará. As galerias pluviais 
carregam para os rios não apenas água de chuva, mas também sedimentos e resíduos sólidos, 
tais como sacolas plásticas, garrafas PET, vidro, dentre outros, que se acumulam nas margens 
do rio e no fundo deste. Tem-se ainda que o alto grau de impermeabilização encontrado nas 
cidades interfere de forma negativa no ciclo hidrológico de uma bacia, uma vez que impede a 
infiltração da água de chuva e conseqüentemente o reabastecimento do lençol freático. 

Tanto os impactos gerados em ambiente rural quanto em ambiente urbano são 
problemas de ordem pública e devem ser resolvidos através da gestão ambiental e do 
planejamento regional, a analise da paisagem subsidia ações do poder público, já que oferece 
o arcabouço de informações necessárias a tomada de decisões. 

Neste sentido Landovsky et. al. (2006, 189) expõem que “o estudo da paisagem está 
integrado ao planejamento regional em diversos países sendo, inclusive, fator determinante 
na implantação ou não de um projeto ou obra de engenharia” e esta questão justifica-se uma 
vez que para compreender a dinâmica da paisagem é necessário estudar e avaliar inúmeros 
fatores ambientais – solo, hidrografia, geologia, relevo, vegetação, fauna – e também fatores 
econômico, sociais, culturais e políticos nesta situação avalia-se o impacto que uma 
determinada situação geraria nos demais elementos e no contexto do sistema, portanto é ideal 
para o planejamento e ordenação territorial de uma região. 

Como ferramenta de análise da paisagem e conseqüentemente de gestão e 
planejamento territorial as técnicas cartográficas são de fundamental importância, pois são 
aplicadas a qualquer estudo que envolva a necessidade de compreensão do espaço e das 
interações existentes, desde o princípio os estudos referentes à paisagem costumam basear-se 
em coletâneas de mapas que quando sobrepostos permitem visão integrada do sistema. 

Na atualidade a cartografia ganhou novo escopo com a inserção das novas tecnologias 
na coleta e armazenamento de dados geográficos, bem como no processamento e análise 
desses, até a produção de sua aplicação, conseqüentemente a associação de dados também 
está sendo facilitada pelas geotecnologias - geoprocessamento. 

Câmara e Davis (1998, p.1) afirmam que o Geoprocessamento “...vem influenciando 
de maneira crescente as áreas de Cartografia, Análise de Recursos Naturais, Transportes, 
Comunicações, Energia e Planejamento Urbano e Regional” principalmente através dos 
Sistemas de Informações Geográficas que “...permitem realizar análises complexas, ao 
integrar dados de diversas fontes e ao criar bancos de dados geo-referenciados.”. O uso das 
novas tecnologias na análise de dados geográficos tem apresentado grande impacto na 
produção e disponibilização de mapas e outros produtos cartográficos. 



Esta pesquisa objetiva analisar a paisagem da bacia hidrográfica do rio do Campo, 
bem como traçar um paralelo da relação existente entre estudos da paisagem e sua aplicação 
no planejamento regional, utilizando para tal técnicas cartográficas aplicadas com o uso das 
ferramentas e produtos do Geoprocessamento. 
 
APRESENTAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO 
 

A área de estudo abrange a Bacia Hidrográfica do Rio do Campo, localizada entre as 
coordenadas 23°53’ e 24°10’ de latitude Sul e 52°15’ e 52°31’ de longitude Oeste, ocupando 
parte dos municípios de Campo Mourão e Peabiru, na Mesorregião Centro-ocidental 
Paranaense, Mapa 01.  

 
Mapa 01: Localização da área de Estudo 
 

A bacia ocupa área de aproximadamente 384 Km2, sendo 247 Km2 no município de 
Campo Mourão e 137 Km2 no município de Peabiru. Apresenta orientação sudoeste – 
nordeste, fazendo parte da Bacia Hidrográfica do rio Mourão que, por sua vez, faz parte da 
Bacia Hidrográfica do rio Ivaí. 

A escolha desta bacia justifica-se uma vez que esta área gera grande interesse do poder 
público do município de Campo Mourão, especialmente por dois motivos: primeiro por ser 
manancial de abastecimento da cidade; segundo por estar sofrendo impactos diretos da 
ocupação humana, tanto na área rural quanto na área urbana. 

Diante desses aspectos está sendo formado o Comitê Gestor da Bacia Hidrográfica da 
Bacia do rio do Campo, composta por entidades públicas e privadas, representadas por 
pesquisadores das Instituições de Ensino Superior das áreas de Geografia, Tecnologia 
Ambiental, Biologia, Agronomia, e também por técnicos de variados órgãos do município. 
Este comitê tem como objetivo central estabelecer estudo minucioso da bacia em questão para 
então propor ações mitigadoras de impactos ambientais e ações de recuperação da qualidade 
ambiental. 



METODOLOGIA 
 
A análise da paisagem está respaldada no método sistêmico, pois tem como base o 

estudo dos elementos que a compõem e como estes se encontram interligados, interferindo 
diretamente em sua dinâmica (mudanças) no espaço e no decorrer do tempo. Entre os 
elementos que a compõem e devem ser estudados encontram-se os físicos (ambientais), 
humanos (sociais) e os bióticos (fauna e flora). 

A análise parte da compreensão dos elementos separados para posterior entendimento 
do conjunto, ou seja, como os elementos interagem um com o outro e a influência que 
exercem no contexto geral. Diante da metodologia de trabalho exposta e das características da 
pesquisa serão adotadas técnicas cartográficas digitais para análise isolada dos elementos da 
paisagem e posteriormente para a análise integrada, buscando traçar um paralelo da relação 
existente entre os elementos. 

Os elementos da paisagem adotados nesta pesquisa são: aspectos da rede hidrográfica 
e da bacia de drenagem, hipsometria, declividade e uso da terra. 
 Os dados foram obtidos em cartas topográficas e imagens de satélite. A 
complementação dos dados obtidos nos produtos cartográficos é realizada com saídas a 
campo para observação da paisagem e dos parâmetros analisados e representados nos mapas. 
 
MATERIAIS E PROCEDIMENTOS TÉCNICO-OPERACIONAIS 
 

Os procedimentos compreendem as etapas de trabalho adotadas no decorrer da 
pesquisa. A primeira etapa consistiu na seleção do material utilizado para a construção da base 
cartográfica, dentre os quais temos: 
- Carta Topográfica Campo Mourão - PR, folha SG.22-V-B-I-1, Ministério do Exército, escala 
de 1:50.000, projeção Universal Transversa de Mercator, datum horizontal SAD-69, 1990. 
- Carta Topográfica Farol - PR, folha SG.22-V-A-III-2, Ministério do Exército, escala de 
1:50.000, projeção Universal Transversa de Mercator, datum horizontal SAD-69, 1990. 
- Carta Topográfica Peabiru - PR, folha SF.22-Y-D-IV-3, Ministério do Exército, escala de 
1:50.000, projeção Universal Transversa de Mercator, datum horizontal SAD-69, 1990. 
- Imagem do satélite Landsat 5, cenas 223/77 e 223/76 datadas de 08/04/2008, com resolução 
espacial de 30 metros. 
 Anteriormente a analise dos dados geográficos em um Sistema de Informação 
Georreferenciada (SIG) é necessário a construção de um Banco de Dados (BD) que irá conter 
a base cartográfica do trabalho a partir da qual são realizadas análises espaciais e 
confeccionados mapas temáticos. A construção de um BD é uma das etapas mais complexas e 
trabalhosas da pesquisa, como expõe Silva (2003, p.161): 

Sem dúvida, o ponto de partida para executar as funções de SIG é a 
organização de um banco de dados robusto e bem planejado, que é uma 
tarefa desafiadora e consome, muitas vezes, mais de 70% dos esforços 
físicos, financeiros e intelectuais de um projeto. 

  
É fundamental que um BD seja construído com base no planejamento da pesquisa, 

pois como é gasto muito tempo em sua construção não é interessante incluir dados que 
decorrer do trabalho é percebido como desnecessário.  

O Banco de dados e o projeto, que contem as informações cartográficas, foram criados 
no SPRING (Sistema para Processamento de Informações Georreferenciadas), versão 5.0., 
desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e distribuído 
gratuitamente no site http://www.dpi.inpe.br.  

As cartas topográficas escaneadas foram georreferenciadas e importadas para o banco 



de dados, onde passaram pelo processo de digitalização manual, ou vetorização, dos dados de 
hidrografia e altimetria. Esta etapa consiste em transformar os dados do formato raster 
(imagem composta por pixels) para o formato vetorial (composto por vetores), o qual permite 
um número maior de funções. 

A partir da delimitação da bacia hidrográfica e digitalização dos canais fluviais, 
calculou-se a área e o perímetro desta, além do número de canais que compõem a rede e o 
comprimento total destes, para posterior cálculo de densidade hidrográfica, que representa a 
quantidade de canais por Km2 da bacia, e cálculo da densidade de drenagem, que corresponde 
ao comprimento total dos canais dividido pela área da bacia. Por fim confeccionou-se mapa 
da rede hidrográfica. 

Outro cálculo realizado determina a rugosidade topográfica do terreno, sendo obtido 
através da multiplicação da densidade de drenagem pela amplitude altimétrica (diferença entre 
a maior e a menor cota de altitude). 

A partir da altimetria foi gerada grade retangular, da qual derivou mapa hipsométrico – 
subdividido em faixas de variação de altitude de 100 metros, e grade triangular da qual 
derivou grade de declividade e conseqüentemente mapa de declividade. 

Para este trabalho adotou-se a subdivisão das classes de declividade proposta por Ross 
(2000) que compara as classes de declividade com a fragilidade do terreno, subdividindo a 
declividade em cinco classes, às quais são atribuídas cores de acordo com as convenções da 
Cartografia Temática, tabela 01. 
 
Tabela 01: Classes de declividade e categoria de fragilidade. 

Categoria da 
Declividade 

Declividade (%) Categoria de 
fragilidade 

Representação 
Temática 

Muito fraca até 6% Muito baixa Amarelo claro 
Fraca de 6 a 12% Baixa  Amarelo ouro 
Média de 12 a 20% Média Laranja 
Forte de 20 a 30% Forte Vermelho Carmim 

Muito forte acima de 30% Muito forte Roxo 
Fonte: Adaptado de ROSS (2000) 
  

Os mapas de declividade e hispométrico são uma forma de representação do relevo, 
pois indicam a inclinação das vertentes e a dissecação do relevo, respectivamente, e através 
destas variáveis é possível analisar o uso que lhe é atribuído e até mesmo planejar sua 
ocupação, como expõem Silva e Pinto (2006): 

 
...para a gestão ambiental, as formas do relevo e os processos 
geomorfológicos atuantes têm grande importância, pois modelam o 
substrato físico sobre o qual se desenvolvem as atividades humanas e que 
muitas vezes, respondem de forma agressiva as alterações provocadas por 
tais atividades, por isso a representação cartográfica do relevo constitui–se 
instrumento de representação, correlação e analise, imprescindível para o 
planejamento e gestão territorial. 

  
Para o mapa hipsométrico foi calculada a área abrangida por cada faixa de altitude 

para análise da altitude predominante e também para analisar as áreas com maiores índices de 
dissecação do terreno. O cálculo de área também foi adotado para as classes do mapa de 
declividade com intuito de analisar qual classe apresenta maior predomínio no contexto geral 
da bacia. 
 A próxima etapa consistiu no registro e importação das imagens de satélite para o 



banco de dados, as quais passaram pela etapa de pré-processamento de imagens baseada na 
aplicação de contraste por transformação linear, o que torna a imagem mais nítida. Da 
imagem resultou mapa atual de uso e ocupação da terra. 
 Com relação ao relevo, as imagens de satélite representam bem a dissecação do 
terreno através da rugosidade da imagem, sendo que quanto mais rugosa e quanto maior o 
sombreamento mais montanhosa será a região. Já nas áreas da imagem que representam pouca 
rugosidade e que a cor é mais homogênea, os elementos apresentam-se melhor desenhados e 
menor será a dissecação do relevo, ou seja, constitui-se em áreas mais planas. 
 Analisando os mapas separados buscou-se identificar diferentes padrões de paisagem 
na bacia em estudo, e através desta foram selecionados cinco pontos para coleta de dados a 
campo, os quais foram georreferenciados com receptor GPS (Global Positioning System) e 
foram capturadas fotografias terrestres. 
 A análise final da paisagem foi realizada com base nos mapas e na saída de campo, 
buscando concretizar análise integrada de seus elementos, correlacionando-os e observando a 
inter-relação existente entre esses. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A bacia hidrográfica em estudo apresenta área de aproximadamente 384 Km2 e 

perímetro de 98 Km, embora não seja de grande porte, se comparada as subbacias 
paranaenses, apresenta grande importância regional, por sua proximidade com a área urbana, 
conforme mapa 02, e por ser manancial de abastecimento de Campo Mourão. 

Para a análise da densidade hidrográfica, quanto maior o valor maior será a drenagem 
do terreno, neste caso obteve-se 0,4 canais/Km2, ou 01 canal a cada 2,5Km2, o que significa 
um valor relativamente baixo, revelando uma baixa capacidade da bacia em gerar novos 
cursos d’água, fato comprovado na observação do mapa 02, onde é possível analisar que a 
maior densidade encontra-se na cabeceira da bacia e próximo a sua foz, ainda sim sem 
concentração significativa de canais. 

A densidade de drenagem expressa o escoamento de água na bacia, sendo que quanto 
mais dissecado o terreno maior será a densidade de drenagem. Para a bacia do rio do Campo 
obteve-se o valor de 0,9 km/km2 o que corresponde a uma região de baixa densidade de 
drenagem, conforme Christofoletti (1973), sendo um dos motivos o relevo pouco dissecado 
com predomínio de baixas declividades. 

Em relação à altitude a menor cota altimétrica encontrada foi 340m e a maior 720m, 
apresentando amplitude altimétrica de 360 metros, subdivididas em 5 classes, cada qual 
correspondendo a uma determinada área da bacia, conforme tabela 02 e mapa 03 - 
hipsométrico. 

 
Tabela 02: Dados de hipsometria e declividade 
Classe Hipsometrica 

(metros) 
Área 

(Km2) 
Percentual 
na Bacia 

Classe de 
Declividade (%)

Área 
(Km2) 

Percentual 
na Bacia 

< 400 17 4,4 0 – 6 216 56 
400 – 500 36,7 9,6 6 – 12 114 30 
500 – 600 223,3 58,2 12 – 20 41 11 
600 – 700 106,5 27,8 20 – 30 9 2 

> 700 0,5 0,1 30 – 100 4 1 
 



 
Mapa 02: Rede hidrográfica e localização dos pontos de coleta de dados. 
 

 
 
 
 



  

 
Mapa 03: Hipsometria 
 

 



A altitude predominante localiza-se na faixa que varia de 500 a 600 metros, na porção 
média da bacia, representando mais de metade da área total desta. Na seqüência tem-se a faixa 
que varia de 600 a 700 metros, na porção superior, representando mais de ¼ da área total. 
Ambas são representadas por uma faixa espessa o que indica que nesta área os índices de 
dissecação do relevo são baixos. 

Observando a porção baixa onde são encontradas altitudes que variam de 400 a 500 
metros pode ser observado que a faixa que a representa é estreita indicando que o índice de 
dissecação do terreno é alto e conseqüentemente ocorrem as altas declividades. 

A rugosidade topográfica corresponde a maior ou menor irregularidade do terreno, 
quanto maior o resultado maior será a rugosidade deste, ou seja, maior será sua dissecação. 
Neste caso obteve-se o valor 324,38, o que corresponde a uma superfície de baixa 
irregularidade ou rugosidade. O cálculo é realizado para a bacia como um todo, porém no 
interior desta os graus de rugosidade são diferentes e podem ser analisados com base no mapa 
04 de declividade, o qual apresenta as áreas com maior e menor índices. 

Com base no mapa de declividade e nos dados da tabela 02, observa-se que as 
declividades predominantes pertencem a classe fraca ou muito fraca, indicando que o relevo 
vai de suave a suave ondulado, ou seja, apresenta topografia pouco acidentada. Já no entorno 
dos canais fluviais tem-se o predomínio de declividades médias, em especial nas regiões alta e 
baixa da bacia em estudo, Mapa 04 - declividade. 

Os baixos índices de dissecação do terreno associados aos solos férteis e ao clima da 
região propiciam o pleno desenvolvimento da agricultura mecanizada, em especial o 
desenvolvimento da monocultura de soja (no verão) e de trigo e milho (no inverno). 

Devido à intensa exploração agrícola da Bacia Hidrográfica do rio do Campo, poucas 
e pequenas áreas de florestas são encontradas, em especial são encontradas como vegetação 
ciliar nas margens dos rios (área que segundo a legislação ambiental brasileira são 
consideradas como de preservação permanente) e nas encostas com maiores índices de 
declividade. 

Ao analisar a imagem de satélite LANDSAT5, mapa 04, estes fatos são comprovados, 
pois há predomínio de áreas de coloração rosada, rosa/esverdeado e verde claro que através da 
interpretação dessas imagens correspondem a áreas agrícolas com plantios em diferentes 
estágios de desenvolvimento. 

 As curvas de nível da agricultura, as estradas rurais e as divisas de propriedade 
ficam perceptíveis na imagem de satélite e auxiliam em sua interpretação, principalmente na 
identificação de áreas agrícolas, que também apresentam homogeneidade e baixa rugosidade, 
com os lotes bem desenhados, com formas bem definidas. A textura da imagem em áreas 
agrícolas é diferente da observada em áreas de vegetação de grande porte, principalmente de 
fragmentos florestais na qual a diversidade de espécies resulta na diversidade de tons de 
verde. 

 
   

 
 



 
Mapa 04: Declividade 
 

 
 



 
Mapa 05: Uso atual da terra 

 
 



Através da coleta de dados a campo obteve-se uma coletânea de fotografias que foram 
selecionadas a fim de obter uma melhor comparação entre a realidade representada nas fotos 
terrestres e sua respectiva representação nos mapas temáticos, figura 01. 

As fotos 01A e 01B representam o ponto 01, localizado na região sudoeste da bacia 
hidrográfica do rio do Campo, na porção superior desta, sob as coordenadas 24°05'11" de 
latitude sul e 52°28'14" de longitude oeste. 

A fotografia 01A representa uma região de relevo suave com predomínio de áreas de 
baixa declividade, apresentando uso intensivo da agricultura mecanizada, de caráter 
temporário, além da presença de florestamentos de eucalipto. 

Observando o mapa 05 percebe-se na região do entorno da foto uma grande 
homogeneidade na imagem de coloração rosada, o que representa uso agrícola mecanizado 
com superfície regular – baixa rugosidade apresenta também fragmentos na coloração verde, 
representando a vegetação. 

A fotografia 01B representa uma região de relevo suave nos divisores de drenagem e 
relevo mais acidentado nas regiões mais baixas – margem dos rios. O uso observado nesta 
foto é misto, apresentando agricultura mecanizada nas áreas mais planas e vegetação nas áreas 
mais acidentadas. 

A fotografia 02 representa o ponto 02, nos mapas, localizado na região oeste da bacia 
hidrográfica do rio do Campo, sob as coordenadas 24°00'45" de latitude sul e 52°27'48" de 
longitude oeste, no interflúvio que limita a bacia hidrográfica. 

A fotografia 02 representa uma região de relevo suave focalizando o horizonte em 
direção a área urbana do município de Campo Mourão, observa-se também dois interflúvios e 
a cidade no fundo da imagem. Os baixos índices de declividade podem ser comprovados 
analisando a região do entorno do ponto 02 no mapa 04.  

Pode-se observar ainda que nesta área este presente o uso intensivo da agricultura 
mecanizada e a presença de fragmentos florestais, fatos que também podem ser observados no 
mapa 05, onde predominam as cores que variam da coloração rosada e verde rosado, o que 
representa uso agrícola mecanizado com superfície regular – baixa rugosidade, apresenta 
também fragmentos na coloração verde, representando a vegetação. 

A fotografia 03 representa o ponto 03, localizado na região central da bacia, sob as 
coordenadas 24°02'25" de latitude sul e 52°24'22" de longitude oeste, na sub-bacia 
hidrográfica do rio Km119. 

Esta fotografia representa uma área de várzea no rio Km119 onde a superfície é 
bastante aplainada (o que proporciona o alagamento da área) e com relevo suave nas vertentes 
direita e esquerda, onde se encontram fragmentos de vegetação em conflito com a área 
urbana. 
As fotografias 04A e 04B representam o ponto 04, localizado na região leste da bacia 
hidrográfica do rio do Campo, sob as coordenadas 24°03'37" de latitude sul e 52°20'28" de 
longitude oeste, no interflúvio que limita a bacia hidrográfica. 

A fotografia 04A representa uma região de relevo suave focalizando o horizonte onde 
se observam regiões de interflúvio com uso agrícola e regiões de vales com vegetação de 
grande porte (Área de Preservação Permanente). 

Quanto às classes de declividade, observadas no entorno deste ponto no mapa de 
declividades tem-se o predomínio da classe que varia de 0 a 6% (coloração verde) com 
presença das classes de 6 a 12% (coloração amarela) e 12 a 20% (coloração laranja) próximo 
aos rios, onde também é possível encontrar, porém em menor escala, a classe de 20 a 30% 
(coloração vermelha). 

Analisando o mesmo ponto no mapa 05 percebe-se a heterogeneidade desta, pois 
embora apresente extensa área de uso agrícola, os rios desta área apresentam grandes áreas de 
vegetação em seu entorno e também se tem a presença da área urbana de Campo Mourão, 



conforme foto 04B, a qual foi construída sobre um interflúvio (área alta e de declividades 
baixas). 

 
Figura 01: Mosaico de fotografias – observação da paisagem. 

 
 



  
 As fotografias 05A e 05B representam o ponto 05, localizado na região nordeste da 
bacia hidrográfica do rio do Campo, sob as coordenadas 23°56'29" de latitude sul e 52°19'34" 
de longitude oeste, próximo a cidade de Peabiru. 
 A fotografia 05A foi obtida de uma região de relevo suave focalizando no horizonte 
uma região com relevo forte a muito forte, com presença de morros, região que se observada 
no mapa de declividades apresenta predomínio das classes de declividade que variam de 12 a 
20% (coloração laranja), 20 a 30% (coloração vermelha) e 30 a 100% (coloração roxa). 
 Na mesma região porem analisada no mapa 05 temos que as regiões de maior 
declividade apresentam maior rugosidade na imagem e o predomínio do verde, demonstrando 
que em decorrência principalmente do alto grau de dissecação do relevo é recoberto 
predominantemente por vegetação. 
 Já a fotografia 05D representa região de relevo suave-ondulado, com declividades que 
variam de 0 a 20%, com a área urbana de Peabiru, no fundo da imagem, construída sobre o 
interflúvio e divisor da bacia em estudo. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Os estudos de análise da paisagem são adaptáveis a cada realidade pesquisada, os 
elementos adotados irão depender do enfoque que se deseja seguir e dependendo da situação 
dá-se maior peso para aspectos físicos ou então a aspectos sociais. 
 Para esta pesquisa optou-se por realizar análise embasada em aspectos notadamente 
físicos, com especial referencia ao relevo, uma vez que este trabalho é suporte para outras 
pesquisas que já estão sendo realizadas na bacia e outras que ainda iniciarão. 
 Após estudar o relevo tem-se a classificação de áreas propícias à ocorrência de 
impactos ambientais e a indicação dos diferentes tipos de uso que poderão ser conferidos a 
área em estudo. 
 A bacia hidrográfica do rio do Campo apresenta características físicas próprias para 
uso da agricultura intensiva, pois é uma região predominantemente plana, porém seu uso é 
conflitivo e merece especial atenção pelo fato de ser área de manancial de abastecimento do 
município de Campo Mourão. 
 Em situações como esta é salutar a realização de planejamento ambiental com enfoque 
não apenas nas características físicas do terreno, mas também e principalmente observando o 
impacto que esta tem para a sociedade, ou seja, analisando quais as conseqüências que o uso 
indevido desta área geraria na paisagem, enquanto conjunto integrado de elementos físicos, 
bióticos e humanos. 
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