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RESUMO
A presente pesquisa visa realizar estudos das transformações da paisagem sobre o recorte espacial da bacia do ribeirão
Santo Inácio, localizada no norte/noroeste do Paraná. Para o desenvolvimento do presente trabalho, utilizaram-se como
pressuposto metodológico trabalhos de Crepani at al. (2001). Os dados cartográficos da bacia foram importantes para a
interpretação da dinâmica do relevo e, por consequência, para a análise da paisagem. Sendo assim, identificaram-se 3
compartimentos ou unidades de paisagem denominados UGI, UGII e UGIII, neles se apresentam a relação do uso da
terra  e suas potencialidades e restrições a ocupação humana. A aplicação do índice de vulnerabilidade ambiental,
fundamentado  em  Crepani  at  al.  (2001),  demonstrou  que  cada  conjunto  de  unidades  tem  graus  diferenciados,
determinando, assim, sua heterogeneidade geoambiental. 

PALAVRAS-CHAVE: Unidades de paisagens, Geodinâmicas, Bacia hidrográfica, Ocupação Humana.

1. INTRODUÇÃO

O espaço geográfico que constitui o Norte/Noroeste do estado Paraná, onde se encontra a
bacia do Ribeirão Santo Inácio,  teve seu ambiente natural  intensamente  impactado,  a  partir  da
década de 1930 do século passado, pelo processo de ocupação promovido pela empresa britânica
Companhia  de  Terra  Norte  do  Paraná  (CTNP),  em  seguida  denominada  de  Companhia
Melhoramentos Norte do Paraná (CMNP), e que substituiu as matas nativas para o plantio da cultura
do café (GARCIA, 2006).

A  concepção  do  projeto  de  ocupação  teve  forte  preocupação  com  as  características
topográficas  e  hidrológicas  do  território,  porém  sempre  visando  à  maximização  da  exploração
econômica da região. De tal modo, três princípios nortearam a colonização, segundo Garcia (2006):
a construção de um eixo rodoviário para acesso à área e escoamento da produção; o assentamento
de núcleos básicos de colonização na rota  do  eixo  rodoferroviário;  a  divisão da zona rural  em
pequenas propriedades de cerca de 14 alqueires, onde haviam as baixadas, próximas aos cursos
d’água, para a locação da casa do colono e os espigões para o plantio do café.

O advento da agricultura cafeeira, na década de 1930, possibilitou a expansão das cidades de
Nossa Senhora das Graças e Santo Inácio, ambas localizadas no perímetro da bacia em estudo. Na
década de 1970, o Estado do Paraná passou por importante crise vinculada a questões conjunturais
pela substituição da cultura do café pelas culturas temporárias (MORO, 1998).  A introdução da
cultura da soja e do trigo, bem como a diversificação das exportações permitiu um novo ciclo de
desenvolvimento  econômico  da  região  norte/noroeste.  Mendes  (1992)  destaca  essa  última  fase
como a responsável pelo rápido desenvolvimento econômico regional. 

Deste modo,  as alterações ocorridas nas atividades agrícolas nas décadas de 1970 bem
como eventos ambientais atuais, possibilitaram mudanças na estrutura espacial da bacia do Ribeirão
Santo Inácio e, para o melhor entendimento do processo de modificação dos espaços naturais da
bacia  em questão,  foi  necessária  a  delimitação de unidades geoambientais  a  fim de aplicarem
classes de vulnerabilidade para a área de estudo para se determinarem potencialidades e restrições
no uso da terra. 

Segundo Antonelli e Thomaz (2007), a combinação dos diversos dados morfométricos permite
a  diferenciação  de  áreas  homogêneas.  Estes  parâmetros  podem  revelar  indicadores  físicos
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específicos para um determinado local, de forma a qualificarem as alterações ambientais. Destaca-
se também sua importância nos estudos sobre vulnerabilidade ambiental em bacias hidrográficas.
Uma ampla revisão sobre variáveis morfométricas e sua aplicabilidade pode ser encontrada em
Collares (2000).

O presente trabalho utiliza como área de estudo a bacia hidrográfica do Ribeirão Santo Inácio,
como  uma  unidade  territorial  de  gestão  e  a  análise  da  paisagem  como  abordagem  teórica
metodológico, para fins de diagnósticos das alterações antropogênicas promovidas pelo homem. A
pesquisa desenvolveu-se sobre o prisma da análise integrada dos elementos da paisagem. Esse
processo de estudo possibilitou conhecer as dinâmicas que levaram a mudança no espaço físico da
bacia em estudo. 

A importância das unidades da paisagem, bem como sua dinâmica, fornece subsídios para o
planejamento e a ocupação dessas áreas e permite o estabelecimento de metas estratégicas de
ação visando um desenvolvimento adequado garantindo assim a exploração correta dos recursos
existentes, com a manutenção da qualidade dos ambientes naturais ao mesmo tempo atrelados ao
desenvolvimento socioeconômico.  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os  trabalhos  relativos  às  fragilidades  dos  ambientes  são  de  extrema  importância  ao
Planejamento Ambiental.  A identificação dos ambientes naturais e suas fragilidades potenciais e
emergentes  proporcionam uma  melhor  definição  das  diretrizes  e  ações  a  serem realizadas  no
espaço físico-territorial e servirão de base para o zoneamento geoambiental, fornecendo subsídios à
gestão do território.

Para o alcance do objetivo proposto, inicialmente foi efetuada uma revisão bibliográfica sobre
o assunto, buscando agrupar trabalhos locais, regionais, de âmbito nacional e mundial. Foi realizada
a adaptação metodológica sobre as formas dos trabalhos de Crepani et al (2001). 

O Modelo de Fragilidade Potencial Natural consiste primeiramente na elaboração de um mapa
de  Unidades  Homogêneas  de  Paisagem,  ou  Unidades  Territoriais  Básicas  (UTB´s),  obtido  pela
análise  e  interpretação  de  imagem  TM-LANDSAT.  O  segundo  passo  é  associar  a  este  mapa
preliminar de unidades homogêneas, obtido por meio das imagens, as informações temáticas pré-
existentes.

Aplicação destes modelos resultou na confecção de mapa síntese e tabela de fragilidade
ambiental que determina as potencialidades e restrições ao uso da terra para a bacia do Ribeirão
Santo Inácio. Para a realização da classificação dos produtos cartográficos foram utilizadas imagens
de  satélite  LANDSAT-MSS  e  as  imagens  LANDSAT-TM  do  Instituto  Nacional  de  Pesquisas
Espaciais (INPE). Essas imagens são de domínio público.

As imagens de satélite são capturadas e posteriormente arquivadas em formato Geotiff, o que
permite a incorporação de coordenadas geográficas, com projeção e datum inclusos (WGS 84). As
bandas escolhidas para o mapeamento foram a 3, 4 e 5 para os sensores TM e 2, 3 e 4 para o
sensor MSS, dos satélites Landsat 1 para o período de 1973 e Landsat 5 para os demais períodos.

2.1 LOCALIZAÇÃO DE ÁREA

Com área de 392 km², perímetro de 110 km, a bacia hidrográfica do Ribeirão Santo Inácio
está localizada na região Norte/Noroeste do Estado do Paraná, entre as coordenadas 22º49’24.56’’
e 22º53’33.76’’ de latitude sul, e 51º56’35.18’’ e 52º01’38.19’’ de longitude oeste (Figura 1). 
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O  ribeirão  nasce  no  município  de  Nossa  Senhora  das  Graças,  percorre  uma  extensão
aproximada de 40.8 km até sua junção com o Rio Paranapanema, por sua vez tributário do Rio
Paraná. O acesso à área de trabalho pode ser feito pelas estradas PR 317 (Maringá - Santo Inácio)
e PR 463 (Colorado – Santo Inácio). 

A área encontra-se no Terceiro Planalto, em particular, no chamado Planalto de Apucarana,
conforme  descrito  por  Maak  (1968).  Este  planalto  caracteriza-se  pela  presença  de  pequenos
espigões que constituem divisores de água secundários e suaves colinas e platôs. 

Figura 1: Localização da área de estudo
Fonte: Oliveira (2012).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os modelos de análise da fragilidade servem como subsídio ao planejamento estratégico
ambiental. Os mapeamentos das fragilidades ambientais identificam as áreas em função de seus
diferentes níveis de fragilidade. Por meio destes documentos, torna-se possível apontar as áreas
onde os graus de fragilidades são mais baixos, favorecendo então determinados tipos de manejo,
assim como áreas mais frágeis onde são necessárias ações tecnicamente mais adequadas a essas
condições.

A compartimentação em unidades de paisagem da área foi realizada a partir da elaboração e
integração dos mapas hipsométrico, de declividades, geológico, pedológico e uso do solo e foram
identificadas, na área, três unidades distintas definidas como: UGI, UGII e UGIII (Figura 2). Para
cada uma das unidades foi descrito um perfil  geoecológico com exceção da unidade (UGI) onde
foram realizados perfis com as características físicas da área.
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Figura 2: Unidades Geoambientais
Fonte: Oliveira (2012).

3.1 UNIDADE GEOAMBIENTAL I (UG-I)

Esta unidade correspondente ao compartimento (UGI) caracteriza-se pelo relevo com topos
aplainados, vertentes convexas e a ocorrência de vales em “V” abertos. O substrato geológico é
constituído predominantemente pelos arenitos da Formação Caiuá, ocorrendo, entretanto, em alguns
fundos de vale, nas menores altimetrias, basaltos da Formação Serra Geral, e nos divisores de água
ocasionalmente encontra-se a Formação Santo Anastácio. Dentro desta unidade se localizado ao
município de Santo Inácio.  
 Os solos predominantes são os Latossolos Vermelhos Distróficos e Argissolos Vermelhos
Distróficos.  As  cotas  altimetrias  inferiores  a  350m  há  ocorrência  de  Nitossolos  Vermelhos
Eutroférricos devido à alteração do substrato geológico basalto. Estas variações de solos permitem
distinguir uma unidade da outra (Figura 2).

A precipitação média é de 1420m e a máxima é de 1460m ano.  As declividades médias
ocorrem de 0 a 20%. A cobertura vegetal é quase inexistente, exceto em áreas de matas de galerias
composta pela Floresta Estacional Semi-decidual. Entretanto, o principal elemento que as diferencia
é o uso da terra:  a cana-de-açúcar predomina na unidade em menor proporção à área urbana.
Encontra-se  vulnerabilidade  média  e  baixa  no  perfil,  porém  há  predomínio  de  classes  de
vulnerabilidade média e dois pontos de baixa a muito baixa (Figuras 3).

3.1.1 Unidade Geoambiental II (UG-II)

Esta unidade corresponde ao compartimento (UGII).  Seu relevo é caracterizado por topos
arredondados, vertentes convexas e a ocorrência de vales em “V” encaixados. O substrato geológico
é constituído nas áreas mais baixas pelos arenitos da Formação Caiuá, porém com o predomínio da
Formação Santo Anastácio em toda a área. 
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A Formação Adamantina é encontrada nos topos dos morros. Dentro desta unidade localiza-
se  uma  das  nascentes  do  ribeirão  Santo  Inácio  (Figura  1).  Os  solos  predominantes  são  os
Latossolos Vermelhos Distróficos e Argissolos Vermelhos Distróficos. 

A precipitação média da unidade é de 1390m e a máxima de 1420m ano. As declividades
ocorrem de 0 a 50% em casos extremo, porém a declividade predominante é de 20%. A cobertura
vegetal é quase inexistente exceto em áreas de matas de galerias e áreas isoladas em topos de
vertentes. 

A  vegetação  é  composta  pela  Floresta  Estacional  Semi-decidual.  Entretanto,  o  principal
elemento que as diferencia é o uso da terra: a cana-de-açúcar, pastagem. Há vulnerabilidade média
em quase todo o perfil, com exceção de 4 pontos de vulnerabilidade ambiental alta. (Figura 3).

3.1.2 Unidade Geoambiental III (UG-III)

Esta unidade corresponde ao compartimento (UGIII)  e nela se encontra o perfil (C-D), seu
relevo é caracterizado por topos aplainados, vertentes convexas e a ocorrência de vales em “V”
abertos com ocorrência de pequenos vales e “V” encaixados. 

O substrato geológico é constituído nas áreas mais baixas pelos arenitos da Formação Caiuá,
com predomínio da Formação Santo Anastácio em toda a área. Contudo a Formação Adamantina é
encontrada nos topos dos morros. Dentro desta unidade, se localiza a outra nascente do Ribeirão
Santo Inácio (Figura 1).  
 Os solos predominantes são os Latossolos Vermelhos Distróficos e Argissolos Vermelhos
Distróficos, precipitação média de 1380m à máxima de 1410m ano: as declividades médias ocorrem
de 0 a 20%, com o domínio de declividades de 20%.

A cobertura vegetal é quase inexistente, exceto em topos de vertentes isoladas, e em áreas
de matas de galerias é composta pela Floresta Estacional Semi-decidual.  Entretanto, o principal
elemento que as diferencia é o uso do solo: a cana-de-açúcar, pastagem e solo exposto. A classe de
vulnerabilidade ambiental dominante é média, com exceção de 3 pontos de vulnerabilidade de fraca
(Figura 3).

3.1.3 Análise da Vulnerabilidade Ambiental

A  análise  de  Vulnerabilidade  Ambiental  desta  pesquisa  foi  baseada  no  Modelo  de
Vulnerabilidade  de  Crepanni  at  al. (2001),  que  desenvolveu  esta  metodologia  para  subsidiar  o
Zoneamento  Ambiental.  A  metodologia  é  fundamentada  no  conceito  de  Ecodinâmica  de  Tricart
(1977) e também nos estudos integrados das paisagens. 

Os valores atribuídos a cada unidade são avaliados segundo a relação dos atributos naturais
divididos entre: Uso da Terra, Geologia, Geomorfologia, Pedologia e Clima. Quando esta relação
tende para estável o valor aplicado é de 1, para nível intermediário, cuja relação é de equilíbrio entre
os dois processos é de 2, e quando prevalece a vulnerabilidade, este valor é de 3. 

Na área de estudo, os valores médios obtidos alternam entre 1,3 e 2,5, classificando o grau
de vulnerabilidade de muito baixo, baixo, médio e forte caracterizado por cores cromáticas do mais
claro  verde,  representando  vulnerabilidade  muito  baixa  à  vulnerabilidade  mais  forte  sendo
representado pela cor vermelha (Figura 3).

Com o resultado exposto na Figura 3,  podemos definir  que os graus de vulnerabilidades
variam  de  acordo  com  as  unidades  de  paisagem  compartimentadas.  O  fator  geomorfológico,
concomitante com o geológico, são preponderantes paras os resultados obtidos nos estudos de
vulnerabilidade da bacia. 
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Do total de 392 km², a área de estudo apresentou, em sua maioria, o grau de vulnerabilidade
média, totalizando 349,4 km², baixa vulnerabilidade 41,4 km², forte vulnerabilidade 1,75 km² e muito
baixa vulnerabilidade com apenas 0,26 km² (Figura 3).

As áreas em que estão os índices de vulnerabilidades médias apresentam-se como maiores
domínios da bacia. Geralmente são ocupados por culturas de ciclo curto como a cana de açúcar,
pastagem,  soja,  que estão distribuídas por  todas as  três  unidades da paisagem (Figura  3).  As
culturas  agrícolas,  quando  recobrem  os  solos,  exercem  o  papel  de  proteção  natural,  evitando
processos erosivos como ravinamentos e voçorocamentos.   

A vegetação contribui para a o arrefecimento da vulnerabilidade uma vez que serve como
proteção natural da cobertura pedológica; nas áreas em que o grau de vulnerabilidade baixa e muito
baixa, a cobertura vegetal é principal tipo de Uso da Terra, ou ainda pequenas áreas de preservação
espalhadas por a bacia.

As áreas com graus mais fortes de vulnerabilidades estão associadas a declividades médias a
declividades altas, acima de 15%, locadas nas áreas em que apresentam solos rasos, como solos
associados à Formação Santo Anastácio, uma vez que tal formação se localiza na média vertente do
perfil geológico e com maior representatividade na unidade UGII, em menor frequência na unidade
UG-III para a bacia do Ribeirão Santo Inácio (Figura 3).

Fica caracterizado assim que a vulnerabilidade forte está associada a solos expostos, pouca
cobertura  vegetal  e  taxas  elevadas  de  declividade.  Na  área  de  estudo  a  vulnerabilidade  forte
localiza-se sobre a Formação Santo Anastácio junto as cabeceiras de drenagens com predomínio
maior na unidade UG-II em menor proporção espalhados por sobre a unidade UG-III (Figura 3).
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3.2 POTENCIALIDADES E RESTRIÇÕES GEODINÂMICAS DAS UNIDADES DE PAISAGEM

As relações entre o elemento homem em contraposição aos aspectos naturais  de certos
locais geram uma descontinuidade do “equilíbrio” ambiental e esse fato pode ser percebido na área
de estudo. A Figura 3 apresenta esse “desequilíbrio”,  em que os atributos naturais e antrópicos
determinam as potencialidades e restrições ao uso do solo para a bacia hidrográfica do Ribeirão
Santo Inácio, dividida entre as unidades Geoambientais.

A unidade (UGI) representada na Figura 3 apresenta intensidade pluviométrica na ordem de
125.5 a > 130.5 mm, substratos rochosos dominantes são os Basaltos (Grupo São Bento), e os
arenitos  da  Formação  Caiuá,  Santo  Anastácio  e  Adamantina  do  (Grupo  Bauru),  solos  são
representados  pelos  Nitossolos,  Argissolos  e  Latossolos,  cobertura  vegetal  Floresta  Estacional
Semidecidual,  altitude média de 284 a 400 metros, declividade média de 2 a 20%, uso do solo
urbano  município  de  Santo  Inácio;  uso  do  Terra  rural  solos  expostos  e  culturas  temporárias,
apresenta classe de vulnerabilidade de muito baixa a média, assim fica caracterizado como área
com potencial para expansão urbana e agrícola (Figura 3). 

A unidade (UGII) representada na Figura 3 apresenta intensidade pluviométrica de 125.5 a
128 mm. O substrato rochoso é composto pelos arenitos da Formação Caiuá, Santo Anastácio e
Adamantina  do  (Grupo  Bauru).  Solos  dominantes  são  os  Argissolos  e  Latossolos;  a  cobertura
vegetal  é  de  Floresta  Estacional  Semidecidual;  a  altitude  média  é  de  350  a  542  metros  com
declividade na ordem de 8 a 20%. 

O uso do solo urbano corresponde ao município de Nossa Senhora das Graças, já o uso da
terra  fica  evidenciado  solos  expostos,  culturas  temporárias  e  pastagem.  Apresenta  classe  de
vulnerabilidade  de  baixo  à  forte,  assim  fica  caracterizado  por  não  apresentar  potencial  para
expansão  urbana,  em contrapartida,  os  usos  agrícolas,  em sua  maioria,  são  restritos  as  áreas
declividade de até 15% (Figura 3). 

Por fim, apresenta-se a unidade (UGIII), descrita na Figura 3 com a intensidade pluviométrica
de <123 a 125.5 mm. O substrato rochoso é de arenitos da Formação Caiuá, Santo Anastácio e
Adamantina  do  (Grupo  Bauru);  os  solos  são  caracterizados  por  Argissolos  e  Latossolos  com
cobertura vegetal de Floresta Estacional Semidecidual, relevo de altitudes médias de 350 a 500
metros. Já a classe de declividade é de 3 a 20%. Não apresenta uso do solo urbano. 

Em contrapartida,  o  uso da Terra é composto por solos expostos e culturas temporárias.
Nessa unidade fica caracterizada por apresentar vulnerabilidade predominante as de baixo e médio,
assim evidencia-se potencial para expansão agrícola (Figura 3).

Assim fica evidenciado que as unidades (UGI e UGIII) são as mais aptas para a ocupação e
uso da terra (Quadro 10), entretanto, devido às características topográficas e de solos a unidade
UGII o uso da terra fica liberado apenas para as áreas inferiores a 15%, contudo, as declividades
acima de 15% tornam-se limitadas ou nulas para o uso urbano e com restrições ao rural, figura 3.

4. CONCLUSÃO

Com base na necessidade de melhor entender a dinâmica do meio físico, assim como as
relações  humanas  possuem  com  as  estruturas  geoecológicas,  pode  admitir-se  que  o  estudo
integrado da paisagem realizado sobre o recorte territorial da bacia hidrográfica do ribeirão Santo
Inácio representa importante avanço no sentido conservacionista de áreas naturais.

A análise combinada dos atributos de ordem natural que compõem o quadro ambiental da
bacia  em  questão  permitiu  a  identificação  de  unidades  Geoambientais.  Estas  correspondem  a
conjuntos com características intrínsecas, quanto às formas do relevo, aos solos predominantes e a
sua morfogênese. 
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A vulnerabilidade reflete particularidades de cada unidade geoambiental e por isso podemos
concluir que a identificação das unidades das paisagens de um determinado território eutropizado
sob a perspectiva do impacto ambiental cria a possibilidade da análise integrada dos elementos,
sempre  objetivando  uma  síntese  que  pode  estar  voltada  para  a  detecção  de  vulnerabilidades
ambientais.

Porém, a mesma permitiu analisar em Unidades Territoriais Básicas (UTBs) os elementos
geoecológicos, relacionados ao índice de grau de vulnerabilidade. Identificou-se, por meio deste
método de mapeamento, em escala regional, que em cada situação e classes de elementos destas
unidades, estão mais estáveis ou instáveis entre si. 

As unidades da paisagem ou compartimento que foram determinados no presente estudo
permitem repensar sobre a situação ambiental da área, uma vez que não pode apresentar o uso da
terra  utilizado  de  forma  homogênea,  ignorando  as  particularidades  de  cada  unidade  com  seu
comportamento próprio seja natural ou econômico.

Assim evidenciam-se nesse trabalho três unidades geoambientais distintas, distribuídas ao
longo da bacia e com potencialidades e restrições diferenciadas. A Unidade (UGI) é a que apresenta
as maiores  potencialidades  para  o  uso  da terra.  Contudo,  as  pressões agrícolas  são  intensas,
principalmente  nas  áreas  jusantes  das  drenagens  e  nas  margens  dos  córregos.  A  Unidade
Geomorfológica (UGII) é a que apresenta as maiores restrições, decorrentes das altas declividades
e dos solos rasos na sua parte montante. Caberá ao poder público criar áreas de preservação não
apenas nos fundos de vale, mas também junto às vertentes. A Unidade (UGIII) apresenta condições
intermediárias para o uso da terra, devendo o poder público restringir e fiscalizar as áreas de maior
declividade e as margens dos córregos pertencentes à bacia do Ribeirão Santo Inácio. 

Deste  modo  o  presente  trabalho  pode  contribuir  para  testes  de  estudos  integrados  à
paisagem como ferramenta para o poder público elaborar políticas de ordenamentos territoriais e
zoneamento geoambiental para bacias hidrográficas.
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