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1. INTRODUÇÃO 

 

Para analisar os atributos do lugar, o geógrafo pode utilizar a cartografia, como um 

conjunto de técnicas que permite representar em mapas e cartogramas as diversas formas e 

processos que ocorrem no espaço geográfico. 

 Historicamente o uso da Cartografia esteve restrito às questões de segurança e 

integração nacional, mas cada vez mais se utilizam os métodos cartográficos para estudos e 

planejamento ambiental.  

O uso inapropriado dos recursos naturais e do meio ambiente aceleram e ampliam  

alguns processos. Por exemplo, as inundações são agravadas pelo desmatamento e ocupação 

irregular das margens dos rios. Os delizamentos de encosta são, muitas vezes, acelerados pela 

sua ocupação indevida. Muitas áreas apresentam uma “tendência natural” a ocorrência de 

processos como inundação, deslizamento de terra, erosão, entre outros, ou seja, algumas áreas 

apresentam uma susceptibilidade natural a ocorrência destes fenômenos. 

E quando essas áreas não recebem um uso e ocupação adequados às suas características 

físicas, esses processos podem ser acelerados, ou seja, uma área naturalmente susceptível  a 

ocorrência de inundação, pode vir a ser uma área com alta vulnerabilidade a enchentes. 

Sabe-se que existe uma relação estreita entre a pressão demográfica, o aumento da 

degradação ambiental e o aumento da vulnerabilidade. E reconhecer a relação entre o 

crescimento da população, as demandas físicas dos assentamentos humanos e o uso o mais 

apropriado do solo e utilizar estas informações no planejamento municipal é uma forma eficaz 

de se reduzir à vulnerabilidade a esses processos. 

O sucesso de um planejamento ambiental depende muito do diagnóstico e da 

caracterização, estes itens devem ser bem elaborados, englobando o maior número de 

variáveis possíveis. Nosso trabalho procurou, no aspecto da caracterização e diagnóstico, 
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contemplar os seguintes itens: Meio físico (geologia, geomorfologia, declividade, 

hidrológico); Uso e ocupação (atual); Legislação (aspectos jurídicos e institucionais). 

O objetivo deste trabalho é o de, através de cartas de análise, experimentação e síntese, 

mostrar a importância de um estudo que utiliza material cartográfico como instrumento para o 

planejamento ambiental.  

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Cartografia 

A Cartografia pode ser definida como uma organização, apresentação, comunicação e 

utilização da geo-informação nas formas gráfica, digital ou tátil, podendo incluir todas as 

etapas desde a apresentação dos dados, até o uso final na criação de mapas e produtos 

relacionados com a informação espacial. Ou seja, a cartografia não é simplesmente uma 

técnica, mas se pretende investigar e representar conteúdos espaciais por meio desses 

modelos, não se poderá fazê-los sem o conhecimento prévio da essência dos fenômenos que 

estão sendo representados bem como o suporte das ciências que os estudam.  

Segundo a ABNT Cartografia é a arte de levantamento, construção e edição de mapas e 

cartas de qualquer natureza. 

A Cartografia, no Brasil, teve seu desenvolvimento a partir da Segunda Guerra Mundial 

em função dos interesses militares. Instituições como os atuais Instituto Cartográfico da 

Aeronáutica (ICA), Diretoria do Serviço Geográfico do Exército (DSG) e Diretoria de 

Hidrografia e Navegação (DHN), foram as principais responsáveis pela execução da 

Cartografia Sistemática do País, objetivando mapear todo o território nacional, em escalas de 

1:50.000 a 1:250.000 

A Cartografia não pode constituir uma ciência, como é, por exemplo, a Geografia, a 

Geodésia, a Geologia, etc. Tampouco representa uma arte, da elaboração criativa, individual, 

capaz de produzir diferentes emoções, conforme a sensibilidade de cada um. Não é uma 

ciência nem uma arte, mas é, sem dúvida alguma, um método científico que se destina a 

expressar fatos e fenômenos observados na superfície da Terra e por extensão, na de outros 

astros como a Lua, Marte, etc., através de simbologia própria. Uma carta topográfica, por 

exemplo, explica por via gráfica, isto é, de traços, pontos, figuras geométricas, cores, etc., a 

configuração duma parte da superfície terrestre, tal como ela é, e dentro duma precisão 

matemática, sempre compatível com a escala. 
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Os dados que a cartografia utiliza para representação da realidade física e humana da 

crosta, conseguidos, seja por levantamentos tradicionais, seja por técnicas de sensoriamento 

remoto, são dispostos metodicamente no sentido da traduzir, com fidelidade, aqueles fatos e 

fenômenos tais como eles se apresentam no momento da coleta dos referidos dados. As 

migrações, outro exemplo, ocorridas em determinado período do tempo, num estado ou num 

município do Brasil, são um fenômeno que o geógrafo observa e interpreta, cujos dados o 

cartógrafo distribui, metodicamente, num mapa, retratando, também, mediante simbologia 

própria, com a assistência de regras matemáticas, aquele fenômeno ocorrido naquele espaço 

de tempo, naquela parte do território. 

A partir da década de 1970, com a introdução dos métodos quantitativos e com o 

desenvolvimento tecnológico, a representação cartográfica e a análise geográfica ganharam 

em rapidez, precisão e eficiência, a partir da introdução de métodos e técnicas desenvolvidas 

no Sensoriamento Remoto, na Cartografia Digital, nos Sistemas de Informações Geográficas 

(SIG´s) e mais recentemente, na Internet, tornando o mapa mais dinâmico, minimizando o 

caráter estático imposto pelos métodos convencionais. 

 

2.2. O papel do Mapa 

O termo mapa é utilizado em diversas áreas do conhecimento humano como um 

sinônimo de um modelo do que ele representa. Na realidade deve ser um modelo que permita 

conhecer a estrutura do fenômeno que se está representando. Mapear então, pode ser 

considerado mais do que simplesmente interpretar o fenômeno, mas sim ter-se o próprio 

conhecimento do fenômeno que se está representando. A Cartografia vai fornecer um método 

ou processo que permitirá a representação de um fenômeno, ou de um espaço geográfico, de 

tal forma que a sua estrutura espacial será visualizada, permitindo que se infira conclusões ou 

experimentos sobre a sua representação. 

O conceito de mapa é caracterizado como uma representação plana, dos fenômenos 

sócio-bio-físicos, sobre a superfície terrestre, após a aplicação de transformações, a que são 

submetidas às informações geográficas. Por outro lado um mapa pode ser definido também 

como uma abstração da realidade geográfica e considerado como uma ferramenta poderosa 

para a representação da informação geográfica de forma visual, digital ou tátil. 

A produção de mapas esteve, historicamente, submetida ao avanço dos instrumentos e 

das técnicas para determinar com precisão pontos, contornos, altitudes etc., bem como para 

desenhar os mapas. 
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O mapa convencional usa o papel como meio de suporte mais comum. Dentro deste 

ambiente limitado, a representação do mundo real é restringida pela possibilidade de 

transportar este mundo para o mapa. 

Para a distinção de feições cartográficas, os cartógrafos utilizam-se de uma variedade de 

recursos, tais como:  

• Símbolos especiais  

• Traços especiais  

• Hachuras 

• Separação em cores  

• Estilos de textos  

 

Hoje, as avançadas tecnologias para obtenção, armazenamento e apresentação de 

produtos cartográficos tornaram a Cartografia Digital um instrumento valioso nos estudos 

geográficos e ambientais. 

Os mapas temáticos são mapas projetados para apresentar características ou conceitos 

particulares do espaço geográfico em estudo. As feições necessárias para esta representação 

devem prestar clareza e precisão para que possam efetivamente comunicar o objetivo 

proposto e construir conhecimento. Atualmente, a produção de mapas temáticos consolidou-

se como um importante ramo da Cartografia. Tais mapas constituem-se não apenas em meios 

de registro da informação, mas também como instrumentos de pesquisa e em formas de 

divulgação dos resultados obtidos. 

As fontes de informação podem ser descritas como fontes primária e secundária e 

embora haja uma distinção relativamente clara entre tais fontes, há outras que se encontram 

entre estes dois extremos e são denominadas intermediárias. Fontes primárias de informação 

são levantamentos topográficos, hidrográficos, geomorfológicos; enquanto fontes secundárias 

são, por exemplo, censos estatísticos de população, observações de temperatura e 

precipitação. As intermediárias podem ser citadas como levantamentos fotogramétricos, 

imageamento por sensoriamento remoto, entre outros. 

A informação primária é base da construção do mapa, sendo entrada a partir de 

operações de levantamento, as quais incluem coleta de dados especializados, realizados para 

tal propósito. Nesse processo, mapas já existentes podem ser utilizados como fontes de 

informação primária e o ato de retrabalhar os dados pode ser considerado uma tarefa 

cartográfica. Fontes secundárias, embora supridas por outros meios que se enquadram fora do 
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processo de construção de mapas, podem também ser utilizadas, como por exemplo, dados 

estatísticos previamente organizados por instituições públicas e outras. 

Os métodos de representação definem a maneira pela quais os símbolos cartográficos 

representam os fenômenos. Os símbolos pontuais, lineares e de área provêem a base 

cartográfica e por sua vez, a estes símbolos têm que ser dada uma forma específica, dimensão 

e cor no projeto de mapas, sendo especificado na legenda. Em muitos casos, usar um mapa é 

uma atividade sofisticada e complexa, na qual a informação selecionada do mapa é 

combinada com o conhecimento do usuário para aumentar a compreensão, propor uma 

solução ou resolver um problema, planejar ações e desenvolver projetos, entre outras 

finalidades diversas.  

Os elementos altimétricos da carta topográfica, curvas de nível e pontos cotados, 

permitem a obtenção de informações relativas à declividade, a orientação de vertentes, a 

hipsometria, ao perfil topográfico e a correlação destas informações permite chegar à análise 

de síntese. 

Dentre as unidades de observação e análise da paisagem, a bacia hidrográfica é uma das 

mais utilizada pelos ambientalistas. O conceito envolve um conjunto de terras drenadas por 

um rio principal e seus afluentes. A delimitação da bacia hidrográfica se faz a partir das 

curvas de nível, traçando-se uma linha divisora de água que liga os pontos mais elevados - 

topos - da região em torno da drenagem considerada. 

Sendo a Bacia do Córrego morangueiro a área escolhida para a realização deste estudo, 

que objetiva verificar os usos adequados e os impactos existentes. Partindo para uma proposta 

de cartografar e indicar um zoneamento ambiental, verificando quais áreas encontram-se com 

maiores problemas, para que desta forma, se possa traçar um planejamento ambiental que leve 

em consideração a reestruturação do meio, tomando como base principalmente o que as áreas 

que devem, por lei, ter seu uso observado. Sendo assim, através da observação de como 

deveria estar a área de acordo com a legislação ambiental vigente, é possível inferir quais 

áreas estão em desacordo com esta, e assim demonstrar um uso mais adequado para a área da 

bacia em questão. 

 

 

 

2.3. Planejamento Ambiental 

“Planejamento Ambiental” é uma expressão recente, usada com maior freqüência nos 

últimos dez anos por uma boa razão: de 3 a 14 de junho de 1992, durante a Conferência das 
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Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro, a ECO-92, foi 

criado o maior programa de planejamento ambiental que já se imaginou: a AGENDA 21; que 

previa um planejamento em cascata do nível global, para o nacional, regional (estadual), até o 

nível local (ou municipal), com o objetivo de melhoria da qualidade de vida do ser humano e 

de conservação e preservação ambiental.  

Pouco depois da ECO-92, ao final de 1996, a Organização Internacional de 

Padronização publicou as normas sobre padrões ambientais internacionais ISO série 14000, 

que incluem o planejamento ambiental como um dos requisitos para desenvolvimento de um 

sistema de gestão ambiental. 

O planejamento estratégico é associado a este nível, que é principalmente conceitual e 

onde são determinados os propósitos, objetivos e políticas gerais da organização objeto do 

planejamento; estes três elementos são as suas diretrizes estratégicas. Neste nível também são 

realizadas abordagens sobre as diretrizes gerais quanto: às relações da organização com o 

meio externo e dentro dela, aos seus processos e quanto aos recursos e tecnologia, mas sem 

detalhamento. 

Planejar é, talvez, a principal característica que distingue as atividades humanas das dos 

outros animais. Por ser racional, o homem pode analisar o que ocorreu em situações 

semelhantes para prever o que é necessário fazer no futuro, repetindo o que deu certo e 

evitando os erros do passado; a este processo de organizar previamente as atividades futuras 

com base no conhecimento do passado chamamos “planejamento”. 

Planejamento é uma ferramenta de gestão. É um processo de organização de tarefas para 

se chegar a um fim, com fases características e seqüenciais que, em geral, estão na seguinte 

ordem: identificar o objeto do planejamento, criar uma visão sobre o assunto, definir o 

objetivo do planejamento, determinar uma missão ou compromisso para se atingir o objetivo 

do planejamento, definir políticas e critérios de trabalho, estabelecer metas, desenvolver um 

plano de ações necessárias para se atingir às metas e cumprir a missão e objetivos, estabelecer 

um sistema de monitoramento, controle e análise das ações planejadas, definir um sistema de 

avaliação sobre os dados controlados e, finalmente, prever a tomada de medidas para 

prevenção e correção quanto aos desvios que poderão ocorrer em relação ao plano. 

Sempre que se fala em planejar, há mais de uma pessoa envolvida. Mesmo que se trate 

de um trabalho realizado por uma só pessoa, sempre haverá alguém para lhe fornecer algo e o 

resultado de seu trabalho servirá para alguém mais. Então, em planejamento, sempre se pensa 

em termos de organização do trabalho de uma equipe e isso implica em alguém coordenando 

pessoas que realizam tarefas para a consecução de um objetivo. 
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Planejamento ambiental, portanto, é a organização do trabalho de uma equipe para 

consecução de objetivos comuns, de forma que os impactos resultantes, que afetam 

negativamente o ambiente em que vivemos, sejam minimizados e que, os impactos positivos, 

sejam maximizados. 

O assunto ou objeto do planejamento ambiental é o seu propósito. É o tema central do 

planejamento. Em geral, faz parte do título do plano. 

Exemplos de propósitos em planejamento ambiental: 

• Bacia hidrográfica; 

• Unidade de conservação; 

• Paisagem; 

• Educação ambiental; 

• Sistema de gestão ambiental de empresa; 

• Reciclagem de resíduos e embalagens; 

• Tratamento de efluentes; 

• Tratamento e disposição de resíduos; 

• Redução do consumo de energia; 

• Redução do consumo de água; 

• Redução de impactos ambientais na fabricação de produtos; 

• Redução de impactos ambientais na prestação de serviços. 

 

2.4. Problemas Ambientais 

Problemas ambientais são os impactos negativos que as atividades antrópicas causam ao 

ambiente. Os fatores de impacto (rejeitos ou modificações) são classificados quanto ao meio 

físico impactado, ou quanto aos efeitos causados no ambiente. 

Medidas para minimizar ou compensar os riscos – No caso da escolha de alternativas 

para decisão que necessitem de medidas para redução do índice de risco, pode-se adotar os 

seguintes tipos de medidas: 

• Medidas de Proteção – São as medidas adotadas para reduzir a gravidade caso 

aconteça algo; 

• Medidas de Prevenção – São aquelas adotadas para reduzir a probabilidade de 

algo acontecer; 

• Medidas Mitigadoras – São as medidas adotadas para compensar os danos 

possíveis e/ou certos de acontecer. 
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2.5. Zoneamento Ambiental 

Zoneamento ambiental nada mais é do que o planejamento da ocupação espacial de 

forma ordenada e de acordo com suas características e potencialidades. Nos dias atuais, 

utiliza-se muitas ferramentas de apoio de alta tecnologia para realizar o zoneamento ambiental 

como imageamento por satélite, sistema de posicionamento geográfico, processamento de 

imagens e informações através de programas sofisticados que realizam análises, as mais 

diversas, para se proceder à classificação de áreas para ocupação e para monitoramento das 

ações antrópicas. 

O zoneamento ambiental pode ser dividido em urbano e rural. 

Planejamento físico urbano – É representado pelo plano diretor urbano municipal e 

pelos planos de parques e jardins, etc. 

Planejamento físico rural – É um plano com a classificação para uso dos solos. 

Atualmente, fala-se em plano diretor rural municipal e alguns municípios começam a realizar, 

mas é mais comum o planejamento de propriedades rurais e unidades de conservação. 

 

2.6. Cartografia e o planejamento ambiental 

As considerações a seguir foram realizadas de acordo com Martinelli (1994). 

A questão ambiental não é problema recente, teve início junto a dois eventos 

internacionais importantes: a Conferencia de Paris (1968) e a de Estocolmo (1972). A questão 

ambiental, vista como uma manifestação de processos sociais, onde dados grupos sociais 

organizam o acesso aos recursos da natureza, sugere a aplicação do método dialético. Nos 

últimos anos há preocupação constante na interação entre desenvolvimento, ambiente e 

sociedade contribuíram para que surgisse uma cartografia integrada com os elementos do 

ambiente e da ação humana. 

A representação gráfica como uma linguagem artificial não pode ficar alheia às questões 

ambientais, participando delas mediantes mapas, com a tríplice função: de registrar as 

informações, de processar os dados, de denunciar as distorções e de comunicar os resultados 

obtidos a partir das pesquisas empreendidas sobre a questão. 

Vários estudiosos tentaram propor uma cartografia integrada abordando os elementos 

essenciais do ambiente e da ação humana. O progresso da tecnologia contribuiu para uma 

exploração intensiva de dados ambientais mediante o Sensoriamento Remoto acoplado ao SIG 

(sistemas de informação geográfica). 
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A cartografia não pode ter, como tradicionalmente se considera, uma função meramente 

ilustrativa. Na pesquisa ela deve constituir um meio lógico capaz de revelar o conteúdo 

embutido na informação mobilizada. Deve-se, portanto, buscar uma cartografia crítica, que 

incorpore todas as relações, mediações e contradições entre os elementos do quadro físico, 

humano e econômico. 

O “estudo da paisagem” é um método de estudo clássico. Remonta à visão naturalista da 

realidade. Baseia-se na observação e conceitua a paisagem em bases essencialmente 

fisionômicas. A “Ecogeografia” é uma proposta relativamente recente. Apresenta uma 

metodologia integrativa com o fim de atender ao planejamento em termos de manejo e 

salvaguardar o ambiente. Para tanto o meio natural é considerado como um sistema, onde se 

analisa sua estrutura e principalmente sua dinâmica, aspecto indispensável para um 

planejamento com vistas ao bem estar social. 

O método mais difundido e conhecido é o de “Ecossistema”. De sentido essencialmente 

ecológico, considera as relações que os organismos vivos estabelecem entre si e com o meio 

abiótico. O Geossistema utiliza a análise integrada, conexão entre natureza e sociedade 

humana (econômico/social). 

A Ecologia da Paisagem considerada como ciência da estrutura e do funcionamento da 

paisagem, cujo objetivo é a inclusão da dimensão espacial e da sucessão escalar nos estudos 

dos fenômenos ambientais. 

Destacam-se duas correntes teóricas dentro da ciência cartográfica, uma baseada no 

paradigma sistêmico e outra no paradigma semiológico. O paradigma sistêmico está baseado 

na Teoria Matemática da Comunicação chamada de corrente teórica da Comunicação 

Cartográfica onde são apresentados vários fluxogramas os quais estão ligados à elaboração e o 

uso do mapa de caráter polissêmico (emissor-código-receptor). Já o paradigma semiológico 

de caráter estruturalista, a qual associa a cartografia à linguagem, é a Representação Gráfica 

constituindo um sistema de signos de caráter monossêmico (significado único). Seu objetivo é 

transcrever as três relações fundamentais entre objetos (no caso dos mapas são os lugares) por 

relações visuais de mesma natureza. A transcrição será universal, sem ambigüidades. Serão 

transcritas a diversidade por uma diversidade visual, ordem visual e proporcionalidade visual. 

Onde a representação gráfica coloca o emissor e o receptor como atores diante dessas três 

relações (diversidade, ordem e proporcionalidade). 

A cartografia ambiental tem que abordar os problemas ambientais através de uma 

representação gráfica baseada nos fundamentos semiológicos de uma linguagem 

monossêmica. 
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A cartografia ambiental tem que considerar as relações espaço-temporais, uma vez que 

terá que defrontar com a complexidade da realidade, a diversidade dos vários ramos 

científicos cada um dentro de uma escala tempôro-espacial adequada. No mapa ambiental a 

escala terá que atender a categoria do estudo para a resolução dos fenômenos nela inseridos. 

A duração para sua organização que é a manifestação espacial e temporal pelo tempo dessa 

organização, a qual estaria inserida numa seqüência hierarquizada de escalas tempôro-

espacial. 

A cartografia ambiental apresenta várias propostas metodológicas que propõe uma 

sucessão de níveis de análise, começando com o mapa de vegetação, os mapas intermediários 

(ecológicos) - (cartografia dos ecossistemas). Chegando ao mapa ambiental, o qual integraria 

progressivamente todos os problemas do ambiente até chegar aos antropogênicos. Martinelli 

(1994) ainda faz menção à metodologia de JOURNAUX (1975; 1985) que, propõe que os 

mapas que tratam da temática ambiental, tem de estar em sintonia com as propostas que vão 

desde a análise simples dos fenômenos até a síntese mais complexa. Esse mapa do ambiente 

tem que levar em consideração os elementos naturais e a ação antrópica, através da 

superposição e justaposição da representação gráfica dos dados ambientais o que resultará 

numa cartografia prospectiva aplicada ao planejamento. 

Para a questão ambiental, o ideal é o uso da cartografia de síntese, tal representação 

conta com a fusão dos elementos em conjuntos espaciais característicos. Os mapas ambientais 

deverão ressaltar agrupamentos de lugares definidos por agrupamentos de atributos ou 

variáveis. Há várias formas de se obter o mapa de síntese, através do atributo representado por 

uma sucessão ordenada d valores visuais, através de métodos matemáticos e o tratamento 

gráfico da informação. A solução ideal para a superposição de atributos para o mesmo mapa é 

uma coleção de mapas, ou seja, um para cada atributo.  

 

3. LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

A bacia do córrego Morangueiro localiza-se na zona urbana do município de Maringá, 

encontra-se na região norte do município, sendo o córrego Morangueiro afluente do rio Pirapó 

(Figura 1). Maringá ocupa o reverso da cuesta do Terceiro Planalto Paranaense no setor norte 

noroeste do Estado, conhecido como Planalto de Apucarana (Maack, 2002). 

Maringá está localizada na região norte do estado do Paraná, no cruzamento da Latitude 

23°25’ Sul e Longitude 51°57’ Oeste, na posição de interflúvio de 560 m de altitude, 

constituído pelo divisor de águas entre as bacias dos Rios Ivaí e Pirapó, pertencentes à bacia 

do Paraná. Apresenta uma área de 488 km2 e uma população de 288.653 habitantes, segundo 
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do o Censo Demográfico do IBGE de 2000 (IBGE, 2007). Limita-se com os municípios de 

Ângulo, Iguaraçu, Astorga, Marialva, Sarandi, Marialva, Floresta, Ivatuba, Paiçandú e 

Mandaguaçú. 

A cidade tem posicionamento geográfico privilegiado e faz parte do Anel de Integração 

do Estado do Paraná, com acesso favorecido através de uma das melhores malhas rodoviárias 

do país, incluindo a rodovia federal BR-376, que faz ligação com Curitiba, à rodovia federal 

BR-369, elo com Foz do Iguaçu/Mercosul, e rodovias estaduais que fazem conexão com o 

Oeste do Estado de São Paulo e o Norte do Brasil, e também com Mato Grosso do Sul e 

Bolívia. O Aeroporto de Maringá permite pousos e decolagens de aeronaves de médio e 

grande porte, que ligam a cidades como Brasília, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro. 
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Por estar em posição de interflúvio, o relevo é caracterizado pela ocorrência de topos 

extensos, retilíneos, ligeiramente convexos. Nas bordas dos interflúvios, aparecem várias 

cabeceiras de nascente, originando inúmeros canais de drenagem de padrão dendrítico, que se 

dirigem para os rios Pirapó ao norte e Ivaí, ao sul. 

Nas proximidades das cabeceiras de nascente, as vertentes são convexas, convexa-

retilínea, média a longa, com 600-700 m de comprimento, e declividades que variam de 5° a 

15º (Alves, 2006). 

Quanto ao clima, segundo a classificação de Köppen, Maringá apresenta o clima Cfa, 

subtropical úmido mesotérmico sem estação seca definida, com verões quentes e geadas 

pouco freqüentes. A temperatura média do mês mais quente (janeiro) é superior a 22°C e a 

temperatura do mês mais frio é inferior a 18°C. 

As chuvas tendem a se concentrarem nos meses dezembro, janeiro e fevereiro, épocas 

em que as temperaturas também possuem médias elevadas. Enquanto os meses de julho e 

agosto representam um período de estiagem, com precipitações e temperaturas bem menores 

que a dos outros meses (Figura 2). 

 

De acordo com IBGE (1993), a vegetação primária de Maringá é a Floresta 

semidecidual submontana; esta vegetação, segundo Dalquano (2004, p. 26-27), dominou “as 

áreas de derrames basálticos na área setentrional do Paraná, condicionada pela dupla 

estacionalidade climática, uma tropical com época de chuvas de verão seguida por outra 

Figura 2: Média Mensal da Série de Dados de Precipitação e Temperatura dos anos de 1980 a 2005 
da Estação Climatológica da Universidade Estadual de Maringá. 

Fonte: Estação Climatológica da Universidade Estadual de Maringá, Maringá/PR. 
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subtropical sem período seco, mas com seca fisiológica provocada pelo frio de inverno”. 

Hoje, devido ao desmatamento generalizado, o município de Maringá possui menos de 3% de 

mata nativa, quando deveria ter no mínimo 20%. 

Geologicamente Dalquano (2004, p. 25) observa: 

O substrato principal é constituído pelo basalto da formação Serra Geral do Grupo São Bento, que 
corresponde a rochas geradas por extensos derrames superpostos de magma, decorrentes do vulcanismo 
fissural, ocorrido no mesozóico, sobre as rochas sedimentares da bacia sedimentar do Paraná. 

 

A cobertura pedológica da área de estudo, que pertence a Formação Serra Geral, é 

caracterizada por apresentar solos profundos, permeáveis, bem drenados, apresentam alta 

capacidade de absorção de água e boas características físicas e químicas para o 

desenvolvimento dos vegetais. Predominam, de um modo geral, Latossolo Vermelho férrico 

nos topos e altas vertentes e Nitossolo Vermelho férrico nas médias e baixas vertentes, e 

Gleissolo nas várzeas. Na área de estudo foi possível encontrar, em alguns locais próximos à 

drenagem, o Neossolo Litólico, associado com afloramento de rocha. 

Segundo a EMBRAPA (1999), o Latossolo Vermelho férrico, antigamente denominado 

de Latossolo Roxo, é um solo mineral, não hidromórfico, com horizonte B latossólico, 

formado a partir de rochas eruptivas básicas. Apresenta avançado estágio de intemperização, 

trata-se de um solo muito evoluído e profundo, resultante de energéticas transformações no 

material de origem. Possui uma coloração arroxeada, muito friável, poroso, varia de 

fortemente a bem drenado. Trata-se de um solo rico em nutrientes, especialmente em ferro. 

Possui seqüência de horizontes A, B e C, sendo que as transições são menos nítidas 

entre o A e B, devido ao clima quente. A textura, tanto no A como no B, é muito argilosa, 

ocasionando, portanto, um baixo gradiente textural. O horizonte A apresenta estrutura 

pequena e/ou média granular, fraca ou moderadamente desenvolvida, enquanto que no 

horizonte B é comum a ocorrência de estruturas fracas, de tamanho médio, em blocos 

subangulares e/ou forte ultrapequena granular.  

O Nitossolo Vermelho férrico, de acordo com a EMBRAPA (1999), antigamente 

denominado de Terra Roxa Estruturada, é um solo mineral, não hidromórfico, com horizonte 

B textural, com argila de baixa atividade, textura argilosa ou muito argilosa, estrutura em 

blocos subangulares, angulares ou prismáticos moderado ou forte, com superfície dos 

agregados reluzente, relacionada na cerosidade e/ou superfície de compressão. São de 

coloração avermelhada, profundos, bem drenados, porosos e com seqüência de horizonte A, 
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Bt e C. Apresenta horizonte B bem espesso em termos de desenvolvimento de estrutura e 

cerosidade, mas com inexpressivo gradiente textural. 

A estrutura do horizonte A é do tipo granular, moderada e fortemente desenvolvida e a 

Bt é prismática, composta de blocos subangulares e angulares, com os elementos estruturais 

recobertos com cerosidade forte e abundante no caso dos solos modais e moderada e comum 

nas variedades intermediárias para o Latossolo Vermelho. Nestas variedades, normalmente a 

estrutura do horizonte B3 é maciça porosa ou fraca grande subangulares. 

O Gleissolo trata-se de um solo hidromórfico, que se encontra permanente ou 

periodicamente saturado por água, sendo que essa permanece estagnada internamente, ou a 

saturação é por fluxo lateral no solo. É constituído por material mineral, que apresenta 

horizonte glei dentro dos primeiros 50 cm da superfície do solo, ou a profundidades entre 50 e 

125 cm desde que imediatamente abaixo de horizonte A ou E (gleizados ou não), ou 

precedidos por horizonte B incipiente, B textural ou C com presença de mosqueamentos 

abundantes com cores de redução. Ocorrem nas áreas próximas às várzeas e ao longo das 

margens dos rios, onde o relevo é praticamente plano. Apresenta forte gleização, devido ao 

regime de umidade, que se processa em meio anaeróbico, com deficiência ou mesmo ausência 

de oxigênio, devido ao encharcamento do solo por longo período ou durante todo o ano 

(EMBRAPA, 1999). 

O Neossolo Litólico é um solo constituído por material mineral ou por material orgânico 

pouco espesso com pequena expressão dos processos pedogenéticos em conseqüência da 

baixa intensidade de atuação destes processos, que não conduziram, ainda, a modificações 

expressivas do material originário, e características do próprio material, pela sua resistência 

ao intemperismo ou composição química, e do relevo, que podem impedir ou limitar a 

evolução desses solos. Apresenta um horizonte A ou O hístico com menos de 40 cm de 

espessura, assentado diretamente sobre a rocha ou sobre um horizonte C ou Cr ou sobre 

material com 90%, ou mais de sua massa com fragmentos de rocha com diâmetro maior de 2 

mm e que apresentam um contato lítico dentro de 50 cm da superfície do solo. Admite um 

horizonte B, em início de formação, cuja espessura não satisfaz a qualquer tipo de horizonte B 

diagnóstico (EMBRAPA, 1999). 

 

4. MÉTODOS E TÉCNICAS 



 15

Para a execução deste estudo seguiu-se um roteiro metodológico que buscou englobar 

procedimentos agrupados em fases sucessivas, porém, relacionadas, os quais serão descritos 

abaixo: 

a) Levantamento bibliográfico e cartográfico (analógico e digital) pertinente à área de 

pesquisa. 

b) Processamento e apresentação desses dados em forma de cartas temáticas; 

Os seguintes procedimentos que compuseram as etapas de levantamentos: 

 Estabelecimento dos objetivos de cada mapeamento e escalas a serem adotadas; 

 Coleta e análise da documentação disponível (digital, cartográfica e descritiva). 

 Elaboração dos mapas base em uma escala comum; 

 Coleta de informações (complementares) e verificações de campo. 

 

As cartas foram elaboradas com o auxílio dos softwares Spring 4.3.3 e CorelDRAW 12, 

sendo que neste último só foi realizada a finalização das cartas, para que estas obtivessem 

uma melhor estética. Todo o levantamento bibliográfico, cartográfico e de campo, da referida 

pesquisa, resultou na elaboração das seguintes cartas: 

 

- Carta hipsométrica 

Para elaboração da carta hipsométrica foram estabelecidas classes que visavam 

evidenciar o relevo da área. Após a determinação das classes efetuou-se a elaboração da carta 

utilizando uma seqüência de cores que denotasse valores para cada classe, obtendo-se desta 

forma uma carta que apresenta a propriedade perceptiva ordem, utilizando-se da variável 

visual valor. 

 

- Carta de declividade 

A carta de declividade foi elaborada de acordo com a metodologia de De Biasi (1992) 

que partindo da carta base com a representação do relevo em curvas de nível, estabeleceu-se 

as classes de declividade em porcentagens que foram determinadas de acordo com o objetivo 

do estudo a ser realizado na Bacia. 

A declividade pode ser dividida em classes que facilitam a sua interpretação. Conforme 

o exemplo abaixo: 

Tipo do Relevo em função da Declividade  Declividade  

Plano       < 5%  

Suavemente Ondulado    5% a 15%  
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Ondulado     15 a 25%  

Íngreme/Abrupto    25 a 45%  

Muito Íngreme/Muito Abrupto   > 45%   

Definidas as classes de declividade, foi construído o ábaco, cuja sua construção depende 

da eqüidistância da carta base e do espaçamento entre as curvas de nível consecutivas. Para o 

estabelecimento dos limites das classes de declividades, foi percorrido o espaçamento entre as 

curvas de maneira que as extremidades das hastes que definem os limites das classes 

tangenciem as duas curvas. 

 

- Carta de Uso do Solo 

Para a determinação do uso do solo da bacia de estudo, foi utilizadas imagens de satélite 

Landsat, extraídas do Google Earth (2007). Em conjunto também foram realizados atividades 

de campo para obtenção de maior veracidade sobre a representação do terreno. 

Segundo Nogueira (2008), na área urbana, os mapas de uso da terra são úteis 

especialmente para o zoneamento urbano, seleções de áreas para equipamentos públicos como 

parques e escolas, controle do crescimento urbano, implantação de novos empreendimentos 

comerciais e industriais, fiscalização e controle de áreas de proteção ambiental. 

 

- Carta de Impacto Ambiental 

A elaboração da carta de impactos ambientais foi realizada a partir de dados levantados 

em observação atenciosa e detalhada da área. Para realização desta carta foram realizadas 

observações em campo em grupo, e posteriormente mais observações realizadas em duplas 

por todos os integrantes da sala, que resultou na carta final com todas as observações mais 

relevantes sobre os impactos encontrados na bacia. Para elaboração da carta se considerou os 

impactos mais relevantes, tais como os apresentados por Mendonça (1993). 

 

- Carta de Legislação Ambiental  

A carta de legislação ambiental foi elaborada em conformidade com a lei federal de 

1965 que estabelece o Código Florestal Brasileiro, cujos artigos normalizam as áreas que 

devem ser destinadas à preservação permanente que inclusive estipula que nas ares cuja 

declividade for maior que 45% não é permitida a derrubada de florestas e também estipula as 

áreas a serem preservadas próximas aos córregos e nascentes. Assim puderam-se estabelecer 

áreas que deveriam encontra-se preservadas. A declividade foi retirada da carta de 
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declividade, mas como está apresentava uma classe com mais de 50%, esta foi a adotada, ao 

invés de utilizar a declividade acima de 45%. 

 

- Carta de Zoneamento Ambiental  

A carta de zoneamento ambiental foi elaborada a partir da carta de legislação, de 

impacto ambiental e de uso do solo, onde foi possível verificar quais áreas estavam em 

conformidade ou não com a legislação. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Carta hipsométrica 

A carta hipsométrica possibilitou a observação da variação altimétrica do relevo da 

bacia e uma visualização da dissecação desta. Através da observação verificou-se trata-se de 

uma área com relevo suavemente ondulado, onde há uma maior inclinação próxima a 

drenagem, sendo que esta inclinação está diretamente relacionada ao entalhe do próprio rio. 

 

Carta de declividade ou Mapa Clinográfico 

A carta de classes de declividade permite observar a distribuição das inclinações das 

vertentes do relevo, característica muito importante para a análise da ocupação do solo da 

área. Construída a partir da distância entre as curvas de nível. Deve ser utilizado em conjunto 

com outros parâmetros, mas em muitos casos, é o principal condicionador da capacidade de 

uso do solo. 

O fato de que quanto maior for à inclinação das vertentes da área, mais facilmente 

processos erosivos irão alterá-la e serão mais intensos quanto maior for a ausência de 

cobertura vegetal, além de mais acentuadas as perdas de solo e a ocorrência de deslizamentos 

de terrenos. 

De acordo com as classes de declividade, pode-se observar que realmente trata-se de um 

relevo suavemente ondulado, que possui uma maior inclinação devido ao entalhe da 

drenagem, onde, portanto, as declividades são maiores. 

Esta carta é importantíssima para um planejamento da área, pois permiti inferir quais 

tipos de uso são indicados para cada classe de declividade, pois quanto maior a declividade, 

maior é a atenção que se deve ter na sua ocupação. Á área apresenta alguns problemas em sua 

ocupação, que se restringem mais as áreas próximas ao córrego, na maior parte da bacia ela 

possui declividades menores onde a utilização não provoca grandes problemas e onde elas se 
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acentuam é próximo ao leito do rio, área que por lei deve ser resguardada, no entanto não é 

isso que se observa durante o curso de água analisado. 

 

Carta de Uso do Solo 

A análise das formas de uso do solo é um elemento importantíssimo para a área 

ambiental, pois, permite o mapeamento mais recente possível da ocupação do solo e 

possibilita, dentre outros, na identificação de agentes responsáveis pelas condições ambientais 

da área. No estudo da vulnerabilidade um fator importante e o estudo das áreas de tendência à 

expansão e as áreas da transição urbano-rural. Em conjunto com o levantamento de dados 

bibliográficos, é possível caracterizar a área do ponto de vista socioeconômico, identificando 

as principais atividades da população que ocupa a bacia. 

A área da bacia do córrego Morangueiro é praticamente toda urbanizada, sendo utilizada 

principalmente para uso residencial, mas é possível encontrar algumas áreas que ainda não 

foram totalmente ocupadas e também duas manchas, onde ocorre em uma o cultivo de milho e 

na outra a criação de ovinos, sendo que estas duas áreas são exceções dentro da bacia. 

 

Carta de Impactos Ambientais 

Esta carta só é válida para o momento da coleta de informação, visto que os impactos 

podem sofrer alterações. Com esta carta é possível mostrar os impactos existentes e 

estabelecer uma probabilidade dos impactos futuros. Na coleta de informações foram 

considerados as principais anormalidades presentes naquele momento. 

A carta de Impactos Ambientais contém informações que representam utilização 

indevida da área que foram observadas em campo, nesta carta pode-se observar que os 

impactos se concentram próximos ao córrego, sendo, portanto, esta a área mais degradada 

dentro da região analisada. 

 

Carta de Legislação Ambiental  

A carta de legislação ambiental trata-se de levantamentos sobre a legislação ambiental 

existente. Cartografia de áreas de preservação permanente, áreas de proteção ambiental, 

reserva legal. Este mapa mostra quais áreas deveriam apresentar-se preservadas. 

 

Carta Síntese 
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A elaboração da carta síntese (figura 3) é uma proposta de zoneamento ambiental, que 

resultou da correlação e análise das cartas elaboradas, e pretende destacar as áreas que 

apresentam degradações, podendo ser: fraca, moderada ou forte. E permite que se elabore um 

planejamento para que estas áreas possam ter seu uso modificado para melhor aproveitamento 

e adequação ao ambiente. 

No mapa de zoneamento ambiental verifica-se que na cor amarela encontra-se uma 

degradação fraca, onde os principais problemas são alguns impactos que foram observados, 

sendo o mais constante o lixo a céu aberto, que pode ser tanto lixo doméstico, quanto entulhos 

compostos de restos de construções. Nesta área apenas um monitoramento e observação 

destas questões resolveria o problema. 

Na área em laranja, observa-se, de acordo com o mapa de uso do solo que existe 

vegetação secundária, é importante observar que mesmo havendo uma pequena quantidade de 

vegetação ao longo do canal, esta não é satisfatória, pois além de ser bem rala, nela se 

sobressai apenas uma espécie, que se dissemina por todas as áreas de fundo de vale da cidade 

de Maringá, que é a Leucena. Aspecto este, não interessante, pois trata-se de uma espécie 

introduzida, e nestas áreas próximas a drenagem o que deveria existir é uma mata constituída 

por espécies nativas. Torna-se necessário então realizar um planejamento onde estas áreas 

indicadas para preservação possam ser readequadas e reflorestadas. Esta área em laranja 

possui também vários impactos que foram observados em campo, impactos estes, que devem 

ser observados e monitorados, para que possam ser eliminados. 

A área em vermelho é uma área crítica, pois mesmo por lei tendo que ser preservado, 

esta encontra-se ocupada e não respeitando as condições legais. Apresenta também grandes 

quantidades de impactos. Esta área deve ser imediatamente destinada à preservação, sendo 

que primeiramente deve ser demarcada e logo depois de reflorestada com espécies nativas da 

região. 
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Figura 3: Carta de Zoneamento Ambiental 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da análise das cartas é possível observar que na bacia estudada os principais 

problemas ambientais se concentram próximos ao canal do córrego. É imprescindível que se 

tomem atitudes que visem à readequação da área. 

A área apresenta um problema que não foi possível mapear, que são as galerias de água 

fluvial que desembocam diretamente no córrego, ocasionando na maioria das vezes um 

grande processo erosivo, pois o afunilamento acaba gerando uma pressão maior do que se 

água escorresse naturalmente até chegar ao córrego, e esta pressão se direciona normalmente 

para as margens do córrego que acabam sendo erodidas, provocam o assoreamento e poluição 

do canal. 

Em toda a bacia deve-se ter atenção com os processos erosivos, que são poucos, mas 

que estão presentes, e principalmente é necessário que se tenha atenção especial com a 

deposição lixo, pois este é disposto de qualquer maneira e em qualquer lugar ao longo de toda 

bacia, tornado-se um sério problema, geralmente no local em que são colocados, não são 

rapidamente recolhidos e ficam desta forma, susceptíveis de serem transportados pela água 

pluvial e acabar no leito do córrego, assoreando e poluindo o canal. Praticamente todos os 

impactos que qualquer bacia sofre, acabam interferindo nos corpos d’água. 

Seria interessante que se fizesse uma análise da qualidade da água da referida bacia, 

para que desta forma se possa avaliar a quanto realmente os impactos que ocorrem em toda a 

bacia esta interferindo na qualidade da água desta bacia. 

É importante também trabalhar com a conscientização da população para que esta 

aprenda a zelar pelo que é de todos por direito, e para que compreendam que praticamente 

todos os impactos ocorridos na bacia acabam interferindo na qualidade do corpo d’água, e que 

é esta a água que pode estar sendo servida em sua casa, quanto mais esta água estiver poluída, 

mais produtos químicos serão necessários para que ela se torne adequada para o consumo, 

encarecendo o processo e diminuindo a qualidade desta. 

Na área deve ser realizado um planejamento para a readequação ambiental, que leve em 

consideração que o meio é um todo indissociável, onde cada alteração gera uma 

conseqüência, e que se deve trabalhar para que estas conseqüências sejam benéficas para o 

homem e para o meio. 
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