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1. INTRODUÇÃO 
 

 
Com a rápida modernização da agricultura se consolida cada vez mais 

o processo de êxodo rural na região do Norte do Paraná. Os municípios que 

foram planejados com a intenção de serem centros regionais passaram a 

conhecer o alto crescimento urbano e demográfico. 

Esse é o caso do município de Maringá, que com o aumento do êxodo 

rural, intensifica-se a ocupação da cidade com novos loteamentos que surgem 

para atender a demanda que vinha do campo (MORO, 2003). Outro fator que 

chamou atenção foi a implantação de lavouras mecanizadas e de ciclo curto no 

local onde na década de 1970 era ocupado por culturas de ciclo longo do café. 

Dessa forma, muitas bacias hidrográficas da região vêm sofrendo 

intenso processo de urbanização e alteração no uso e ocupação do solo, onde 

não estão sendo respeitadas as leis ambientais, que estão em vigor 

atualmente, de modo que isso acabe por afetar toda a dinâmica da bacia 

hidrográfica, sendo este o caso da bacia do córrego Mandacarú, considerada 

uma bacia de ocupação mista, com construções irregulares, retirada de mata 

ciliar, despejo de esgoto entre outros problemas. 

De acordo com Leal (1998), a bacia hidrográfica é considerada palco 

principal onde ocorrem as principais interações ambientais, sendo apontada 

como a unidade territorial mais adequada para a gestão não apenas dos 

recursos hídricos, mas também de uma gestão ambiental integrada que tenha 
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como objetivo final práticas sustentáveis, tanto sob aspectos físicos quanto os 

econômicos. 

Com a intensa urbanização na bacia ocorreu a impermeabilização do 

solo, e esse problema acarretou diversos outros, como a alteração da dinâmica 

hidrológica, e com a retirada de vegetação houve a aceleração dos processos 

erosivos.   

Frente a essa situação, o presente estudo buscou analisar a evolução 

da mata ciliar da bacia hidrográfica do córrego Mandacarú, no município de 

Maringá – PR, mapeando a mata ciliar do córrego nos anos de 1991, 2001 e 

2011, buscando compreender o aspecto atual da vegetação, assim como 

verificar a situação do corpo d’água nos vazios florestais. 

 
 

2. METODOLOGIA 
 

Para a execução deste trabalho foi escolhida a bacia hidrográfica do 

córrego Mandacarú, afluente do ribeirão Maringá, localizada no município de 

Maringá – PR. E a partir da escolha, partiu-se para a coleta de dados e análise 

dos mesmos, buscando identificar os impactos e as vulnerabilidades 

ambientais ao longo da bacia.  

A área da bacia hidrográfica foi delimitada pelas linhas divisoras d’água 

que demarcam seu contorno, onde são os pontos mais elevados da região em 

torno da rede de drenagem. 

O plano de informação (PI) das curvas de nível eqüidistantes, de 20 em 

20 m foi obtido através da transferência direta das isolinhas da carta 

planialtimétrica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 

editadas em 1972, em escala 1:50.000, do município de Maringá (SF-22-Y-D-II-

3) do Estado do Paraná, com o auxílio dos softwares Envi e ArcGIS. Todas as 

cartas temáticas (localização, hipsométrica, geológica, geomorfológica, 

pedológica) foram geradas pelos mesmos programas. Já os mapas temporais 

de mata ciliar foram confeccionados com um buffer do ArcGIS. 

Por meio de observação direta em campo foram levantados e 

registrados fotograficamente os principais impactos ambientais gerados pela 

ocupação urbana na bacia hidrográfica selecionada. 



 
 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Localização e caracterização da área de estudo 

 
 

3.1. Características físicas  
 

 

O município de Maringá encontra-se no divisor de águas dos rios 

Pirapó e Ivaí (MAACK, 1968). Neste espigão divisor, ocorrem várias cabeceiras 

de drenagens, entre elas o córrego Mandacarú. 

 A bacia hidrográfica do córrego Mandacarú encontra-se na porção Norte 

do município de Maringá - PR, entre as latitudes de 23°21’08,29”S e 

23°25’45,95”S, e entre as longitudes de 51° 55’15,59”W e 51°57’49,57”W, com 

uma área de 16,2 km². A Figura 2 ilustra a localização da área de estudo.   

 A montante, a área da bacia do córrego Mandacarú encontra-se dentro 

do perímetro urbano, enquanto que sua jusante está situada na área rural do 

município de Maringá (BONIFÁCIO et al, 2010). 

 



 
Figura 1 – Localização da bacia hidrográfica do córrego Mandacarú. 

 

  
 



A bacia está situada no Terceiro Planalto Paranaense, no subplanalto 
de Apucarana (Figura 3), pertencendo a bacia hidrográfica do rio Pirapó 
(MAACK, 1981).  
 
 

 
Figura 2 – Geomorfologia da bacia hidrográfica do córrego Mandacarú. 

 

 

 



O substrato geológico da área (Figura 4) é formado por rochas 

vulcânicas da Formação Serra Geral, originado de derrames de lavas dos 

períodos Jurássico-Cretáceo.  

De acordo com a Mineropar (2006), a Formação Serra Geral (Jksg) é 

constituída por derrames de basalto, e entre dois derrames consecutivos, 

geralmente dá intercalações de material sedimentar – arenitos e siltitos – dito 

intratrapiano. Representados por basalto amigdaloidal de base, basalto 

compacto, basalto amigdaloidal, basalto vesicular e brecha basáltica e/ou 

sedimentar. 

 

 
Figura 3 – Substrato geológico da bacia hidrográfica do córrego Mandacarú. 



 
O relevo predominante é suave ondulado, apresentando vertentes 

longas e convexas, com altitudes que variam entre 410 e 600 metros (Figura 
5). 

 

 
Figura 4 – Hipsometria da bacia hidrográfica do córrego Mandacarú. 

  

 



As formas de relevo estão associadas à formação dos tipos de solo, 

sendo assim, é possível compreender que os solos possuem espessuras 

variadas. Em seus estudos, Nakashima e Nóbrega (2003) concluíram que nas 

áreas de topos aplainados ocorre o desenvolvimento de solo espesso, como o 

Latossolo Vermelho, enquanto que no interflúvio em direção aos canais de 

drenagem é possível encontrar os Nitossolos Vermelhos, e na baixa vertente o 

Gleissolo em pequena porção, acompanhando o canal do rio (Figura 6). 

 

 
Figura 5 – Solos da bacia hidrográfica do córrego Mandacarú. 

 



 
O clima da região, determinado pelo método de Köeppen, é 

classificado como subtropical úmido mesotérmico (Cfa). A precipitação média 

anual varia entre 1250mm a 1500mm, com verões quentes e chuvosos e sem 

estação seca definida (SALA, 2005). 

A vegetação original de Maringá era constituída pela Floresta 

Estacional Semidecidual Submontana, e apresentava um desenvolvimento 

vigoroso e exuberante. Entre as espécies dominantes dessa vegetação são 

encontradas a peroba rosa (Aspidosperma polyneuron) e o pau d’alho (Gallesla 

gorazema) (BIGARELLA, 1985). Esta vegetação apresenta dois estratos de 

árvores: arvoretas, arbustos e outro de ervas (Figura 7). Contudo foi derrubada 

para dar lugar às cidades, culturas e pastagens. 

  
Figura 6 - Perfil esquemático destacando a estrutura de um segmento de Floresta 

Estacional Semidecidual no município de Maringá – PR. 

Fonte: Roderjan et. al (2002). 

  
  

5.3. Observação temporal da situação da mata ciliar na bacia hidrográfica 
 

De acordo com Otsushi (2000), a evolução da ocupação urbana na 

área da bacia hidrográfica do córrego Mandacarú, observa-se que os primeiros 

loteamentos surgiram anteriormente ao período de 1960, porém apenas na 

área que corresponde à cabeceira. Nas décadas de 1960 a 1990, surgiram de 

forma intensa loteamentos pelo baixo custo de se instalar na área da bacia, 

porém apenas na vertente direita do córrego. Na vertente esquerda foram 

poucos os loteamentos que surgiram antes do período de 1995. 



Com isso é possível concluir que o rápido processo de urbanização e 

aumento da malha urbana nos períodos de 1970 a 1980 ocupando áreas de 

antigas zonas rurais, acabou que infringiu o plano inicial, de forma que o plano 

piloto que planejava o crescimento da cidade no sentido norte foi 

completamente descaracterizado. 

 Conforme Pierobon (2003), as áreas periféricas foram sendo rápida e 

intensamente ocupadas sem que ocorresse um planejamento específico para a 

área em questão. Porém, os espaços que foram ocupados, em sua grande 

parte não tiveram nenhum tipo de avaliação física específica, ou se fizeram, 

foram completamente negligentes no sentido de visarem apenas os interesses 

privados por parte dos seus financiadores. O que em um segundo período, viria 

a prejudicar a vida das populações que ocupavam essas áreas. 

Com o levantamento de campo, foi possível encontrar o despejo de 

resíduos sólidos ao longo da bacia do córrego Mandacarú. A legislação que 

trata sobre o assunto é a Política Nacional de Saneamento, especificamente a 

lei n° 5.318 instituída em 1967, onde entre outros itens, abrange o controle da 

poluição ambiental, e, de acordo o artigo 2º, letra “C” inclui o lixo. 

O material heterogêneo gerado após a produção, utilização ou 

transformação de bens de consumo, é classificado como Resíduos Sólidos 

(NBR 10.004/87). De acordo com a NBR 10.004/04 e NBR 10.004/87, os 

resíduos se classificam em: 

- Classe I – Perigosos: Quando oferecem risco à saúde pública e ao meio 

ambiente. 

- Classe II a – Não Inertes: São classificados de acordo com suas 

propriedades, como: biodegradabilidade, combustibilidade, solubilidade em 

meio aquoso. 

- Classe II b – Inertes: São os que não se alteram ou soludibilizam em contanto 

com a água. 

A maioria dos resíduos sólidos encontrados na bacia hidrográfica do 

córrego Mandacarú são pertencentes à Classe II b, advindos principalmente de 

restos de materiais de construção, como concreto, tijolos, telhas (Figura 8). 

Além dos resíduos mais corriqueiros, como garrafas plásticas e sacolas 

plásticas. 

 



 
Figura 7 - Na imagem A. é possível observar tubulações danificadas e com 

entulhos e sujeira em seu entorno. Na imagem B. se observa o 
desbarrancamento das margens do córrego devido à erosão. 

 

A água que escoa superficialmente e a que é drenada pelas galerias 

são descarregadas no córrego, e na maioria das vezes por dissipadores de 

energia ineficientes. Esse processo pode ser detectado através das raízes 

expostas das árvores que ficam na margem do córrego (Figura 9). 

 

 
Figura 8 – Tanto na imagem A. quanto na B. se observa a ocupação irregular 

do terreno de vegetação ciliar, e a jogada de entulhos e lixo no entorno do 
córrego. 

 
 
 
 



No ano de 1991 (Figura 10) a bacia hidrográfica do córrego Mandacarú 

apresentava sua cabeceira parcialmente ocupada pela malha urbana. E no 

médio curso, na margem esquerda também foi possível observar a presença 

da área urbana. Contudo, do médio curso margem direita até a jusante a área 

era inteiramente ocupada por agricultura e pecuária. Ao que se refere à 

vegetação ciliar, foi possível notar que esta apresentava irregularidades, não 

estando no limite mínimo estipulado por Lei. 

 

 
Figura 9 – Bacia hidrográfica do córrego Mandacarú no ano de 1991. 

 



No ano de 2001 (Figura 11) as nascentes do córrego Mandacarú 

estavam densamente ocupadas pela malha urbana. O médio curso estava 

parcialmente ocupado por moradias e novos loteamentos. No baixo curso 

também foi possível observar a expansão da área urbana. Por consequência 

as áreas de vegetação ao redor diminuíram, pela especulação imobiliária, e, 

principalmente a vegetação ciliar foi enormemente afetada. 

 

 
Figura 10 – Bacia Hidrográfica do córrego Mandacarú no ano de 2001. 



No ano de 2011(Figura 12) a expanção da malha urbana ocupou 

praticamente toda a área da bacia hidrográfica do córrego Mandacarú. No que 

se refere as culturas existentes em anos anteriores, fica evidente sua quase 

que completa disimação, dando espaço para a expanção da cidade. Em 

relação à vegetação ciliar, foi possível notar inúmeras irregularidades onde a 

rápida e intensa expanção urbana ocupou áreas de preservação permanente. 

Porém, mesmo com tais irregularidades, foi possível observar que a vegetação 

ciliar se manteve de modo geral, todavia em alguns pontos houve um notável 

aumento. 

 

 
Figura 11 – Bacia hidrográfica do córrego Mandacarú no ano de 2011. 

 



4. CONCLUSÕES 

 
Com o passar do tempo foi possível observar a completa modificação 

da bacia hidrográfica do córrego Mandacarú, no âmbito econômico, agrário, 

urbano e natural. Com as imagens temporais foi possível acompanhar 

perfeitamente o aumento da malha urbana, se tornando mais densa a cada 

intervalo de tempo. 

 No que se refere à vegetação ciliar, é possível observar que se 

manteve no decorrer dos anos. Apesar de algumas exceções, as quais foram 

observadas em campo, como a presença de construções irregulares na beira 

do rio e alguns vazios de vegetação. Além disso, foi possível averiguar a 

presença de erosões, despejo de dejetos e tubulações danificadas. É 

interessante ressaltar que o córrego Mandacarú recebe o lançamento de 

efluente da estação de tratamento de esgoto (ETE) do município de Maringá, o 

que agrava a situação atual do corpo d’água.  
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