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INTRODUÇÃO: 
A imperiosa situação da vida moderna impõe ao homem buscar informações minudências 
sobre a ocupação territorial e tem exigido de muitos organismos científicos o 
desenvolvimento de pesquisas contínuas sobre a inter-relação que vincula o homem ao meio 
ambiente. 
As pesquisas e coletas de dados cartográficos possibilitam o melhor entendimento de 
ambientes naturais, que, aliás, estão em permanente descompasso em face, especialmente, das 
devastadoras ações antrópicas. 
Neste passo, o território de estudo se limita à região da Micro-bacia do Ribeirão do Veado, 
cujo desiderato foi por em evidência a relevância de levantamentos cartográficos na 
elaboração de diagnóstico ambiental em áreas degradadas como é o caso da maior parte das 
bacias hidrográficas do país. 
Lançou-se mão de técnicas cartográficas com intuito de melhor demonstrar o uso atual dessa 
Micro-bacia e permitir condições adequadas de disponibilizar, na seqüência desse trabalho, 
elementos com vistas à recuperação ambiental, já que a referida área se constitui em parte 
integrante de um relevante ecossistema na região de Cornélio Procópio. 
Este projeto pode ser justificado pelo abandono da área em estudo e devido a sua proximidade 
com a área urbana, em ação de inúmeros impactos. Tal tema é de suma importância para a 
área da Geografia, pois devido ao atual panorama das catástrofes ambientais se faz necessário 
inúmeras ações e pesquisas na área do meio ambiente. O projeto visa proporcionar aos 
discentes do curso de Geografia da Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de 
Cornélio Procópio/UENP, a vivência “in loco” da teoria discutida em sala de aula. Formando 
assim cidadãos conscientes de seu dever com a natureza. 
Em meio ao que foi exposto e levando em consideração as necessidades da área em estudo 
bem como a ligação teórico/pratica dos discentes envolvidos neste projeto, objetiva-se realizar 
a análise ambiental com enfoque holístico-sistêmico no conjunto dos componentes 
geoambientais, incluindo os fatores do potencial ecológico (geologia, geomorfológicos, 
pedologia, climatologia e hidrografia) e no potencial biogeográfico, para identificar a 
capacidade de suporte das unidades geoambientais e definir as potencialidades e limitações do 
uso dos recursos ambientais da área em estudo. 
A pesquisa tem como finalidade oferecer critérios para o ordenamento territorial, vetor para 
planejamento e gestão de ações produtivas bem como a exploração sustentável em suas 
diferentes ambientas, tendo como produto, as diretrizes que balizarão as técnicas e políticas 
para o planejamento ambiental da Micro-bacia do Córrego do Veado no Município de 
Cornélio Procópio-PR. 
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METODOLOGIA: 
Os procedimentos metodológicos propostos para esta pesquisa seguiram a metodologia de 
Crepani et al. (2001), desenvolvida sob a Teoria Ecodinâmica de Tricart (1977), e associada à 
proposta de Ross (1994,2006), na dimensão da Teoria dos Sistemas. As fases da pesquisa 
foram adaptadas da metodologia de Zoneamento Ambiental e Ecodinâmico/IMPE/MMA, 
(2001).  

Fase I 
Caracterização geral da paisagem natural para determinação da fisiografia da área em estudo. 
Compreendendo a implementação do acervo bibliográfico, além de obtenção de informações 
orbitais disponíveis, de trabalhos anteriores na região. Delineamento da Micro-bacia do 
Córrego do Veado através de cartas topográficas. 
Agendamento e execução de campanhas de acampo, de caráter geral e por tema específico, 
para coleta de dados e confirmações de dados secundários. As campanhas deverão ser 
intercaladas com as reuniões técnicas que terão o objetivo de discutir os resultados das coletas 
de campo, bem como os resultados parciais durante a evolução dos estudos. 
 

Fase II 
A segunda fase constatará da identificação da estrutura dinâmica dos espaços diferenciados 
para cada definição de Sistema Natural. Daí a necessidade da compartimentação 
morfoestrutural relacionando-se as litoestruturas com feições do relevo e rede de drenagem. 
Nesta fase será realizado o trabalho de campo mais aprimorado, buscando melhor nível de 
detalhamento das ações. Buscar-se-à o padrão de ocupação e uso do solo e dos demais 
aspectos integrados a paisagem natural, tais como: declividade, solos e litologia. Serão 
descritos e registrados por meio de fotografias digitais, os pontos de controle selecionados. 
A campanha de campo e a análise visual serão conjugadas nas seguintes fontes: imagens 
orbitais; multi-datas; cartas topográficas e cartas temáticas da primeira fase. 
Seguindo o método proposto, serão identificados os limites das unidades geológicas com os 
limites das unidades de mapeamento de solo, serão identificados os limites das unidades 
geológicas com os limites de mapeamento de solo, sendo que estes últimos redefinirão os 
contatos da carta de aptidão agrícola. 
 

Fase III 
Para a terceira fase , estão previstos a integração dos dados, redação de relatório final e a 
elaboração de cartas síntese para Zoneamento Geoambiental da Micro-bacia do Córrego do 
Veado. 
Serão efetuados os cruzamentos entre as informações temáticas com ênfase no uso atual do 
solo e sua adequação, à capacidade de suporte das Unidades Territoriais Básicas traduzidas 
pela morfologia local. 
Todo este procedimento metodológico resultará nas propostas para o Zoneamento 
Geoambiental, após a elaboração da Carta Síntese para o ordenamento territorial, o próximo 
passo para subsidiar o Planejamento para Desenvolvimento Regional da referida micro-bacia. 

RESULTADOS:  
A pesquisa realizada no primeiro semestre de 2008 concluiu parte da primeira fase com o 
embasamento das principais Cartas Temáticas da área e, estudo. 
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A documentação cartográfica foi elaborada a partir da Carta Topográfica da Bacia do Ribeirão 
do Veado (1972- IBGE), na escala de 1 : 28.000 ; Imagem de Satélite SPOT (2007) e o 
Software SPRING, a partir dos quais foram confeccionadas as seguintes cartas: 

 
-Carta Hipsométrica;               -Carta Clinográfica;                          -Carta de Uso do Solo;     

                                                                                  
 

• - Carta de Orientação de Vertentes; 
• - Carta de Cobertura Vegetal. 

 
Como previsto a Confecção das Cartas fora intercalada com visitas à área de estudo, e 
reuniões técnicas, onde, no campo pode-se obter maior detalhamento sobre a área, e traçar o 
melhor planejamento para o cerco científico, bem como discutir profundamente a 
problemática encontrada na referida Bacia. 
Com o Embasamento Cartográfico levantado até então, inicia-se a fase de analise dos dados 
coletados, novas confecções de Cartas Temáticas e um aprofundamento sobre a qualidade do 
solo e da água da referida Bacia. 
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