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RESUMO: Este estudo realizou o levantamento do uso e ocupação do solo na área de preservação 

permanente da microbacia do rio Tigre, com o intuito de identificar a ocorrência de conflitos de 

ocupação. Considerando tais conflitos como os desencadeadores dos impactos ambientais 

identificados e listados neste trabalho. Os impactos ambientais foram diagnosticados e classificados 

pelo método de matriz de interação “Matriz de Leopold”, logo após, cada impacto foi descrito e 

comentado , o intuito de melhor reconhecê-los para posteriormente propor medidas mitigadoras 

para cada impacto. 

Pode-se concluir com este trabalho, que existe conflitos entre o disposto pela legislação e a 

realidade local no contexto de preservação ciliar, sendo possível concluir que estes conflitos 

desencadearam os diversos impactos identificados na microbacia, considerando a supressão vegetal 

para os diferentes usos com fins econômicos originou uma serie de fatores que propiciaram o 

aparecimento de impactos. A identificação dos impactos possibilitou a listagem de medidas 

mitigadoras para tais impactos, que de certa forma servirão para melhorar a qualidade ambiental 

local bem como a qualidade de vida da população envolvida. 

  

ABSTRACT: This study conducted a survey of the use and occupation of land in the area of 

permanent preservation of the watershed of the river Tigris, in order to identify the occurrence of 

conflicts of occupation. Whereas such conflicts as the triggering of the environmental impacts 

identified and listed herein. The environmental impacts were diagnosed and classified using the 

matrix of interaction 'Leopold Matrix', after each impact has been described and reviewed, in order 

to better recognize them later to propose measures for mitigating each impact.  

It can be concluded with this work, there is conflict between the provisions of law and local reality 

in the context of preserving riparian, and can conclude that these conflicts triggered the various 

impacts identified in the watershed, considering the removal plant for different uses with economic 

purposes produced a series of factors that enabled the emergence of impacts. The identification of 

possible impacts of the listing measures for mitigating such impacts, which in some way serve to 

improve local environmental quality and the quality of life of the people involved. 

Palavras-chave: ocupação do solo, impactos ambientais, microbacia. 
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1 – INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de nossa sociedade urbana e industrial, por não conhecer limites, 

ocorreu de forma desordenada, sem planejamento, à custa de níveis crescentes de poluição e 

degradação ambiental. 

Segundo Fenker ação antrópica é a ação do homem sobre a natureza, de forma a alterar 

sua condição natural. Se observarmos a terra a partir de uma imagem de satélite, podemos ver 

o resultado da ação antrópica, caracterizada pela alteração da paisagem, retirada de florestas, 

existência de plantações, construções, etc. 

Para Oliveira, (2008), a expansão antrópica, aliada ao uso indevido do solo, é um dos 

grandes responsáveis pelas pressões sobre os recursos naturais, já uma das causas dessa 

expansão é a fragmentação florestal, a qual tem gerado conseqüências negativas nos 

diferentes compartimentos ambientais. A retirada da vegetação nativa tem alterado, entre 

outros fatores, o balanço da radiação, afetando o microclima; promovendo mudanças nos 

níveis de umidade do solo; e aumentando o fluxo de água na superfície, facilitando o 

assoreamento dos mananciais e depreciando a qualidade da água. 

As Áreas de Preservação Permanentes (APP) previstas no Código Florestal têm a 

função de proteger o meio ambiente e assegurar-lhe a perpetuidade e o bem-estar das 

populações humanas. Essas funções são: preservação da paisagem, proteção dos recursos 

hídricos, proteção do fluxo gênico da fauna e flora e dissipador de energia erosiva (BRASIL, 

1965). 

A degradação de uma área ocorre quando a vegetação nativa e fauna são destruídas, 

removidas ou expulsas; a camada fértil de solo for perdida, removida ou enterrada; e a 

qualidade e regime de vazão do sistema hídrico são alterados, apresentando baixa capacidade 

de resiliência. Kageyama; Carpanezzi, (1992). 

Quando há ausência de preservação permanente nos mananciais podemos identificar 

impactos ambientais gerados pela supressão da vegetação nativa. A Resolução n° 01/86 do 

CONAMA, definido impacto ambiental como sendo: “Qualquer alteração das propriedades 

físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 

energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota e a 

qualidade dos recursos ambientais.” Ainda conforme a Resolução, no inciso II do artigo 6º, o 

impacto ambiental pode ser classificado como sendo POSITIVO (trazer benefícios) ou 

NEGATIVO (adverso). 
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Neste trabalho, foi adotado como unidade de estudo uma microbacia hidrográfica, que 

segundo Botelho, (2005) apesar de não contar nos principais e mais recentes dicionários e 

vocabulários técnicos nacionais e internacionais editados nas áreas das Ciências Ambientais, 

o termo microbacia vem sendo cada vez mais utilizado e citado em livros e artigos. O autor 

ressalta ainda, que a microbacia deve abranger uma área suficientemente grande, para que 

possam identificar as inter-relações existentes entre os diversos elementos do quadro sócio-

ambiental que a caracteriza, e pequena o suficiente para estar compatível com os recursos 

disponíveis, respondendo positivamente à relação custo/beneficio. 

A região da microbacia hidrográfica do Rio Tigre, município de Verê, estado do Paraná, 

têm como principal atividade econômica a agricultura temporária cultivando principalmente 

soja, milho, trigo e a pecuária de gado de corte e gado leiteiro; também dentro da microbacia 

se encontra a cidade de Verê com certa de 3.000 habitantes. VERÊ (2005).  

O diagnóstico ambiental da área de influência da microbacia do Rio Tigre, foi realizado 

por imagem de satélite sendo elaborado um mapa de uso e ocupação atual do solo na área de 

preservação permanente da microbacia, para posterior identificação de conflitos de uso do 

solo nesta área, sendo estes conflitos os geradores dos impactos ambientais listados neste 

trabalho. 

Neste sentido, este estudo teve como objetivo principal avaliar os impactos ambientais 

gerados pelas atividades antrópica sobre a área de preservação permanente da microbacia do 

Rio Tigre, visando definir medidas de preservação e conservação dos recursos naturais. 

  

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 -Caracterização da área de estudo 

2.1.1 - Localização da área 

A área de estudo situa-se no município de Verê região Sudoeste do Estado do Paraná, 

localizada nas coordenadas geográficas 25°52’43’’ de latitude sul e 52°54’28’’ de longitude 

oeste, a uma altitude média de 500 metros acima do nível do mar (Figura 1), já a microbacia 

do Rio Tigre pertence à bacia do Rio Iguaçu , sendo que o curso principal do rio Tigre nasce 

na comunidade de Nossa Senhora da Saúde, município de Verê – PR Figura 2. 
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Figura 01 - Localização Município de Verê na região Sudoeste do Paraná. 

 

2.1.2 - Características do relevo e geologia  

O relevo da Mesorregião Sudoeste é marcado por uma homogeneidade morfológica, 

decorrente do predomínio de feições planas e onduladas.  

No caso do município de Verê, situado na bacia hidrográfica do Rio Chopin que se 

compõe de uma extensa rede fluvial, tem uma boa parcela do seu território ocupada pelas 

áreas de várzeas do rio e os terrenos com maior ondulação, concentram-se no seu 

compartimento Sudoeste.  

O município de Verê – PR, está inserido na área da bacia sedimentar do Paraná. A 

constituição geológica é de basalto da Formação Serra Geral, decorrente do derrame de lava 

do grande vulcanismo fissural (basálticos horizontalizados), ocorrido durante a era 

Mesozóica.  

 

2.1.3 - Levantamento hidrológico 

O município está totalmente inserido na bacia hidrográfica do Rio Iguaçu, mas o rio de 

maior importância que passa pelo seu território é o Rio Chopin, que faz a divisa do município 

ao Norte e a Leste com São Jorge do Oeste e São João, respectivamente.  

As bacias hidrográficas dos afluentes do Rio Chopim que compõem o território 

municipal, são: Bacia Hidrográfica do Rio Lajeado Grande; Bacia Hidrográfica do Rio 

Lambedor; Bacia Hidrográfica do Rio Verê e Bacia Hidrográfica do Rio Santana. A sede 

municipal encontra-se inteiramente contida na Bacia do Rio Verê, passando pela sua área 

urbana os rios Tigre e Verê. Figura 02 
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Figura 02 – Localização da microbacia do Rio Tigre dentro da área do município de Verê - 

PR 

 

2.1.4 - Descrição da topografia 

Com relação ao uso potencial dos solos, o município se caracteriza por a maior parte 

dos solos ser do tipo regular , sendo assim a vulnerabilidade erosiva e a fertilidade tornam-se 

os fatores físicos de restrição para o uso agrícola. 

 

2.1.5 - Caracterização Climática  

O clima de Verê é subtropical úmido mesotérmico, com verãos quentes e geados pouco 

freqüentes. A tendência de concentração das chuvas é nos meses de verão, sem estação seca 

definida. A média das temperaturas dos meses mais quentes é superior a 22 graus centígrados 

e a dos meses mais frios é inferior a 18 graus centígrados (Figura 4). 
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Figura 04 - Temperatura média anual do município de Verê - região Sudoeste do 

Paraná. Fonte: IAPAR (2009). 

 

2.1.6 - Caracterização geral da área - Meio Biológico 

O município de Verê – PR, ainda apresenta fragmentos da mata nativa. Originalmente a 

vegetação existente era a mata pluvial-subtropical. Bem presente também no município, uma 

variação da mata pluvial-subtropical, é a chamada de mata de araucária. A araucária 

relaciona-se, sobretudo as locais com altitudes superiores a 500 metros. 

A Floresta com Araucária ou Floresta Ombrófila Mista apresenta em sua composição 

florística espécies de lauráceas como a imbuia (Ocotea porosa), o sassafrás (Ocotea 

odorifera), a canela-lageana (Ocotea pulchella), além de diversas espécies conhecidas por 

canelas. Merecem destaque também a erva-mate (Ilex paraguariensis) e a caúna (Ilex 

theezans), entre outras aqüifoliáceas. Diversas espécies de leguminosas (jacarandá, caviúna e 

monjoleiro) e mirtáceas (sete-capotes, guabiroba, pitanga) também são abundantes na floresta 

com araucária, associadas também à coníferas como o pinheiro-bravo (Podocarpus lambertii). 

Encontram-se também freqüentemente rutáceas (pau-marfim – Balfourodendron 

riedelianum), euforbiáceas (tapexingüí – Croton sp.), solanáceas (fumo bravo – Solanum 

verbascifolium), urticáceas (Boehmeria sp. e Urera sp.), além de muitas outras espécies 

vegetais arbustos, lianas e ervas (MELLO-LEITÃO, 1980, STRAUBE, 1995). 

Este bioma possui uma grande riqueza de epífitas vasculares, a saber, bromélias, 

orquídeas, cactáceas, pteridófitas, piperáceas e muitas outras espalhadas pela Serra do Mar, na 

região de mata pluvial-tropical e nos capões de campos dos planaltos do interior. 

A madeira é usada nas construções, na fabricação de embarcações, na carpintaria e 

marcenaria (móveis, embalagens, torneados, cabos de ferramentas), na confecção de materiais 
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esportivos, de instrumentos musicais e para decoração em geral. Hoje em dia sabemos que a 

derrubada de árvores deve ser fiscalizada, pois por causa da falta de controle, muitas espécies 

que forneciam madeiras belas talvez nem existam mais num futuro próximo.  

A fauna de Verê apresenta uma riqueza que reflete a diversidade de biomas e 

ecossistemas presentes no Estado, incluindo aproximadamente 10.000 espécies de borboletas 

e mariposas, 450 de abelhas, 950 de peixes, 120 de anfíbios, 160 de répteis, 770 de aves e 180 

de mamíferos. No entanto, uma parcela significativa dessa riqueza se encontra sob algum grau 

de ameaça, em função da destruição e redução dos ecossistemas, da caça e da pesca 

predatórias, do comércio ilegal de espécimes, da poluição dos ecossistemas terrestres e 

aquáticos, da introdução de espécies exóticas, da perda de fontes alimentares e do uso 

indiscriminado de agroquímicos, entre outros fatores, que colocam em risco não apenas a 

fauna, mas deterioram a qualidade de vida do homem, que também depende de um ambiente 

saudável e equilibrado.  

 

2.2 - Metodologia utilizada 

Este trabalho em um primeiro instante, foi do tipo bibliográfico e pesquisa sobre casos 

semelhantes, encontrados na biblioteca e em páginas de internet, especializadas em estudos e 

diagnósticos ambientais. Também foram realizadas levantamentos de campo, para observação 

e interpretação do ambiente microbacia do Rio Tigre, quanto para compreender a relação 

existente entre os fatores ambientais atuantes no local. 

Em um segundo instante foi gerado um mapa de uso e ocupação atual do solo da bacia, 

a partir de imagem digital do satélite japonês ALOS (Advanced Land Observing Satellite), 

com resolução espacial de 10 metros pelo sensor AVNIR (Advanced Visible and Near-

Infrared Radiometer – Type 2), (gentilmente cedida pela prefeitura do Município de Dois 

Vizinhos – PR), imagem esta obtida em 19 de abril de 2007. O tratamento e análise dos dados 

foram realizados por meio do software ARCView3.3 (ESRI). Foram estabelecidas quatro 

classes de uso do solo: I - Agricultura (culturas temporárias), II - Pastagem (pastagens 

naturais e vegetação secundária), III - Mata (nativa e plantada) e IV Urbana (área urbana). 

A área de preservação permanente do Rio Tigre e seus arroios, foi construído com base 

na Resolução n. 303 (CONAMA, 2002), e na Lei Federal n. 4.771 (BRASIL, 1965), no 

software ARCView3.3 por meio do comando Create Buffer, a categoria APP foi delimitada 

com faixa de 30 metros para ambas as margens dos cursos d’água, considerando a legislação 

que estabelece que cursos d’água com largura inferior a 10m, a APP deve ser de 30m. Já as 
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nascentes foi utilizado o comando Create Buffer com raio de 50m. Para a superposição das 

duas informações foi utilizado o comando Merge Themes. 

Para finalizar foi cruzado os dois temas APP e uso e ocupação do solo com o comando 

Intersect Themes, resultando em um novo tema onde obteve-se os conflitos de uso e ocupação 

do solo na área de preservação permanente. Isso pode ser observado na Figura 5 e tabela 01. 

 

Figura 05 –Uso e ocupação do solo na APP da microbacia do Rio Tigre – 

Verê – PR. 

 

Analisando o tabela 01, verificou-se que a APP da microbacia do Rio Tigre é formada 

por 95,87 ha e que estão distribuídos da seguinte maneira: agricultura (grupo 1) 4,56 ha; 

pastagem (grupo 2) com 43,66 ha; mata de reservas 39,93 ha e um meio urbanizado ocupando 

7,72 hectares. 

 

Tabela 01 – Área dos grupos de ocupação do solo na microbacia do Rio Tigre – município 

de Verê – PR. 

Grupos Código do Grupo Área (ha) Área (%) 

Agricultura I 4,56 4,75 

Pastagem II 43,66 45,54 

Mata III 39,93 41,65 

Urbano IV 7,72 8,05 

Total 4 95,87 99,99 
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Com base na ocupação atual do solo da microbacia, foi diagnosticados por meio de 

levantamentos de campo os impactos ambientais decorrentes do sistema atual de ocupação da 

área. Após o levantamento e registro dos impactos, foi utilizado o método de matriz de 

interação ou “Matriz de Leopold”. Este método facilita a visualização e a valoração dos 

impactos sobre os diferentes componentes do ambiente, separados aqui em meio geofísico, 

meio biológico e meio antrópico. Os impactos foram analisados e classificados conforme o 

Tabela 02. 

 

Tabela 02 – Classificação do impactos ambientais segundo Matriz de Leopold. 

Variável Atributos Simbologia 

Natureza  Positiva, Negativa ou Indeterminada  P, N, I 

Causa Direta, Indireta ou Ambas D, I, A 

Ocorrência  Certa, Provável, Improvável C, P, I 

Início  Imediato, Curto, Médio ou a Longo prazo I, C, M, L 

Duração Temporário, Permanente, Cíclico, Recorrente T, P, C, R 

Importância* Grande, Média, Pequena G, M, P 

Possibilidade de 

reversão 

Reversível, Parcialmente reversível, Irreversível R, P, I 

Possibilidade de 

Potenciação  

Sim ou Não S, N 

Programa e 

Medidas 

Sim ou Não S, N 

 

Após a atribuição das notas foi feita breve discussão de cada fator, destacando-se os 

impactos de maior relevância, no intuito de comparar os aspectos positivos e negativos das 

diferentes tipologias. Para um melhor entendimento, será descrito os significados dos termos 

utilizados na classificação dos impactos: 

1-Natureza do Impacto: orientação quanto aos efeitos dos impactos relativo ao fato de 

gerar benefícios ao meio ambiente, neste caso impacto positivo, negativo quando é 

prejudicial, e indeterminado quando não foi possível identificar os seus efeitos. Não se 

considerou a sinergia entre os vários efeitos. 

2-Causa do Impacto: Podem ser diretas, quando são decorrentes unicamente do efeito 

causal na origem do impacto analisado, e indiretas quando são geradas a partir de um outro 

impacto, ou da somatória de impactos.  

3-Ocorrência: orientação quanto à possibilidade de o impacto ocorrer. Desta forma pode 

variar desde certa, incerta, provável e improvável.  

4-Início do Impacto: é a mensuração ou visualização do inicio do efeito causal do 

impacto. Define-se como imediato, curto, médio ou em longo prazo. 
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5-Duração do impacto: relativo ao tempo de duração do impacto. Este pode ser 

permanente, quando não se pode eliminar o seu efeito causal, temporário, quando o impacto 

finaliza depois de cessado o efeito causal, ou a sua permanência é por tempo limitado, cíclico, 

quando aparece de tempos em tempos obedecendo a uma certa regularidade em função da 

sazonalidade, e recorrente, quando o impacto ocorre de tempos em tempos. 

6-Importância do Impacto: relativo a sua significância ao meio em analise, podendo ser 

de grande, média ou pequena importância. 

7-Possibilidade de Reversão: relativo à possibilidade de se evitar ou atenuar efeitos de 

impactos negativos mediante a apresentação de programas ambientais. Neste caso podemos 

ter aqueles efeitos que são reversíveis, irreversíveis ou parcialmente reversíveis. 

8-Possibilidade de compensação: com possibilidade de aplicação de medidas ou 

programas que objetivam compensar efeitos dos impactos negativos de difícil reversibilidade. 

9-Possibilidade de potencialização: relativo à possibilidade de se ampliar os efeitos dos 

impactos positivos. 

10-Programas e medidas: relativo a geração de programas ambientais, medidas de 

mitigação, medidas de compensação em função da análise final dos efeitos. 

Portanto, apresentaremos estes impactos descritos individualmente, apresentando as 

considerações que conduziram a aquela decisão. 

Sobre a área estudada pode-se dizer que é predominantemente marcada por ações 

antrópicas, totalmente alterada pelo uso e ocupação do solo. Os impactos ambientais 

observados na área em estudo estão apresentados na tabela 03. 

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Sobre a área estudada pode-se dizer que é predominantemente marcada por ações 

antrópicas, totalmente alterada pelo uso e ocupação do solo. Os impactos ambientais 

observados na área em estudo estão apresentados na Tabela 03. 

 

Tabela 03 - Matriz de Identificação dos Impactos dos Ambientais nos meios 

Biológicos, Físico-químicos e Sócio-econômico - sob as atividades na APP da microbacia 

do Rio Tigre – Verê – PR. 
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Supressão Vegetal  N C R N N S 

Redução da biodiversidade - fauna N D R N N S 

Redução da biodiversidade - flora N D R N N S 

Isolamento e preservação da APP P I R S N S 

F
ís

ic
o
/Q

u
ím

ic
o
 

Uso da APP N D R N N S 

Geração de processos erosivos N I R N N S 

Alteração na qualidade da água N I R N N S 

Uso dos cursos hídrico como bebedouro N I R N N S 

Compactação do solo N I R N N S 

Contaminação por resíduos N I P N N S 

Alteração da Paisagem N D PR N N S 

Assoreamento do Rio  N D PR N N S 

S
ó

ci
o

 E
co

n
o

m
ic

o
 

Desenvolvimento econômico local P D R S N S 

Geração de renda  P I R S N S 

Geração de emprego P I R S N S 

 

Analisando o tabela 03 formado pela “Matriz de Leopold”, foram diagnosticado os 

principais impactos ambientais na bacia do rio Tigre. 

1- Supressão Vegetal - Segundo Salati et. al (2006) “Esse é um problema extensivo a 

todo o território nacional. As matas, principalmente as ciliares são importantes agentes de 



   “XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos”                                                                                              12 

 

proteção ambiental para a flora e a fauna associada, bem como uma proteção direta aos 

recursos hídricos em relação à poluição difusa nas bacias hidrográficas.”  

Considerando vegetação ciliar que é de suma importância na manutenção dos fatores 

ambientais intactos a sua não existência ou extinção pode ser caracterizada como um impacto 

de natureza negativa, tendo como causa direta com possibilidades de reversão. 

Considerando a existência anterior de vegetação em toda extensão do curso hídrico, sua 

desfiguração ou supressão pode ter ocorrido em diferentes etapas e de diferentes formas, 

durante o processo de ocupação da região Sudoeste do Paraná (Figura 6). 

 

Figura 6 – Caracteristicas da ocupação do solo realizada por meio da eleiminação da flora. 

 

A supressão vegetal pode ser considerada a causa do desencadeamento de diversos 

impactos ambientais futuros, tais como: redução da biodiversidade, erosão, alteração de 

paisagem, assoreamento do rio, dentre outros sua ”importância” foi mensurada como grande 

de valor.  

2 - Redução da Biodiversidade – fauna e flora – “O segundo tema importante para o 

futuro próximo do Brasil está relacionado com a perda da biodiversidade, que é a propriedade 

fundamental da natureza, responsável pelo equilíbrio e estabilidade dos ecossistemas e fonte 

de imenso potencial de uso econômico.” Salati et. al., (2006). Ainda sobre o mesmo assunto 

considera que de maneira geral as causas da diminuição da biodiversidade estão diretamente 

relacionadas as atividades humanas que alteram e destroem os sistemas naturais para suprir 

necessidades humanas imediatas. 

A redução da biodiversidade foi considerado um impacto negativo, pois caracteriza um 

desequilíbrio dos ecossistemas em conseqüência da supressão vegetal.  

As medidas mitigadoras mais indicadas para os impactos negativos diagnosticados na 

área, tanto o impacto da supressão vegetal quanto o de redução da biodiversidade seriam:  
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 Demarcação e abandono da área: Como principal e imediata atitude propõe-se a 

demarcação e isolamento das áreas de APP (Áreas de preservação permanente) tendo como 

critério norteador a lei 4.771 de 1965 do Código Florestal.  

 Regeneração, sucessão ecológica e plantio de mudas: A capacidade que a natureza 

possui de se regenerar é impressionante, sendo este o procedimento mais simples e barato de 

recuperação de áreas degradadas, entretanto o tempo necessário é longo se utilizado apenas 

este método, sendo necessário a complementação da recuperação da área com o plantio de 

mudas. Com o abandono da área algumas plantas que demonstram maior exigência de luz 

serão favorecidas e virão de maneira espontânea, são as espécies pioneiras que possuem 

características como ciclo de vida curto, crescimento rápido, sementes em quantidade, 

colonizam áreas abertas. Tendo como exemplo: fumo-bravo, vassourão, pata de vaca. Estas 

espécies pioneiras possuem um papel importante, pois possibilitam condições favoráveis para 

o desenvolvimento de espécies secundarias iniciais e tardias. Como auxiliar na regeneração da 

área também podemos acrescentar os animais chamados de dispersores, pois quando o animal 

coleta o fruto para se alimentar e o deixa cair em outro local, ou ainda pela excreção, levando 

pra outras áreas sementes de árvores existentes em locais preservados. Podemos caracterizar 

muitos animais como dispersores, dentre eles pássaros e mamíferos, que utilizam os frutos 

para se alimentar. 

3 - Isolamento e Preservação da Área de Preservação Permanente: “A cobertura 

vegetal, também chamada de mata ciliar, visa proteger a beira (as laterais) dos córregos, rios, 

nascentes e demais cursos d´agua a fim de evitar assoreamentos, desmoronamentos e outras 

formas de degradação das condições ambientais, com a especial preocupação de proteger e 

conservar as águas nascentes ou correntes nesses locais” Silva, (2004). Embora a área de 

estudo se encontre totalmente alterada por atividades antrópica, alguns locais ainda 

conservam a vegetação ciliar isolada e preservada conforme figura 07. Caracterizando um 

impacto positivo, pois são características favoráveis a preservação ambiental e a qualidade de 

vida da população. 

4 – Uso da APP -  “O desmatamento e o manejo inadequado do solo levam a sua 

degradação e facilitam processos de erosão” Almeida et. al., (2008). A área de preservação 

permanente representa uma área de fragilidade ambiental, sendo inadequado para utilização 

como agricultura e pastagem. Quando estas áreas são utilizadas inadequadamente, acarretam 

em danos ao ambiente tal como: erosão, assoreamento dos rios, alteração da paisagem.  
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O isolamento e o abandono das áreas de cultivo em APP ,servem como medidas 

mitigadoras que por si só amortizam ao longo do tempo os impactos causados pelas atividades 

econômicas no passar do tempo Figura 7. 

 

Figura 7 – Visão de local com área de preservação permanente implantada e isolada. 

 

5 – Processos erosivos - “À medida que a água se infiltra no solo e começa a saturá-lo, 

poças se formam na superfície, podendo iniciar o escoamento superficial”. Guerra et. al., 

(2005). 

Segundo Braga et. al. (2005) “ As partículas do solo são carregadas pela água a 

proporção da pluviosidade e da declividade do terreno e à proporção do tempo replantio ou 

rebrota, assim como a rarefação do cultivo de substituição implantado.” Ainda o mesmo autor 

retrata que o empobrecimento do solo e a perda de seu potencial produtivo traduzem o preço a 

sociedade paga pela ocorrência da erosão na área rural.  

Considerando a degradação caracterizada pela erosão, a mesma é classificada como um 

impacto negativo decorrente da supressão vegetal. Nas áreas rurais, as medidas resumem-se a 

utilização de “práticas conservacionistas” sendo as mais utilizadas: preparo do solo para 

plantio em curvas de nível, terraceamento, estruturas para plantio que terminem em poços 

para infiltração das águas e o principal preservação da vegetação ciliar. 

6 – Alteração na qualidade da água - “Uma das principais conseqüências da perda de 

solo é a necessidade cada vez maior de fertilizantes, que nem sempre conseguem nutrir 

adequadamente as plantas e as deixam suscetíveis a pragas; daí o uso intenso de agrotóxicos 

em doses crescentes que eliminam também os predadores naturais das pragas.” Almeida et. al, 

(2008) 

Com a chuva estes resíduos químicos de agrotóxicos e fertilizantes que se encontram 

nas plantas e no solo, são arrastados para dentro dos mananciais d´água, contaminando-os e 
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muitas vezes extinguindo as espécies de fauna do local. Sendo este um impacto negativo que 

trás prejuízos tanto ao ambiente do local, como para a qualidade de vida das pessoas que 

dependem desta água.  

Há uma tendência mundial para diminuição do uso de agrotóxicos, concomitantemente 

com o aumento do mercado de produtos orgânicos livres de controladores químicos. 

A mata ciliar possui o importante papel de filtrar parte dos materiais que são drenados 

pela água da chuva ate o curso hídrico, com a mata ciliar e o manejo sustentável das culturas 

com praticas de cultivo mais limpas baseadas em produtos orgânicos, ou ate mesmo 

diminuição na utilização de agrotóxicos, servem como medidas mitigadoras para este 

impacto. 

7 – Uso dos cursos hídrico como bebedouro - Com as visitas de campo, foi 

diagnosticado mais um impacto negativo, que com a predominância de áreas de pastagem 

para criação de gado, a ausência de isolamento com cerca, e de mata ciliar, possibilita que 

estes animais tenham acesso ao curso hídrico e utilizem o mesmo como bebedouro, 

possivelmente defequem no local, contaminando a água (Figura 8). Sendo necessário o 

imediato isolamento da área de APP evitando que o gado tenha acesso ao local e a construção 

de bebedouros fora da área de preservação. 

 

Figura 8 – Animais tendo acesso ao curso hídrico – levando a alteração na qualidade da água. 

 

8 - Compactação do solo – “À medida que os agregados se rompem no topo do solo, 

vai ocorrendo a formação de crosta, que eventualmente provocarão a selagem dos solos. Este 

processo é responsável pela diminuição das taxas de infiltração e, conseqüentemente, 

aumentam as taxas de escoamento superficial, podendo aumentar a perda de solo.” Guerra et 

al., (2005) 

Podendo ser caracterizado assim a compactação do solo como um impacto negativo que 

trará prejuízos ao local, sendo esta uma conseqüência da pecuária e da agricultura que com a 
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retirada da mata nativa expõe o solo. A medida mitigadora mais urgente seria a recomposição 

da vegetação ciliar e o manejo adequado do solo. 

9 - Contaminação da água por esgoto domestico e resíduos sólidos – Para Braga et. al., 

(2005), poluentes são resíduos gerados pelas atividades humanas, causando um impacto 

negativo, ou seja, uma alteração indesejável. Dessa maneira, a poluição está ligada à 

concentração, ou quantidade de resíduos presentes no ar, na água, ou no solo. A maior fonte 

geradora dos resíduos de esgoto e resíduos sólido, contaminadores do Rio Tigre esta na zona 

urbana do município Figura 9.  

 

 

Figura 9 – Contaminação do rio por esgoto doméstico e resíduos sólidos. 

 

10 - Assoreamento do rio - A exposição dos solos para práticas agrícolas, exploração 

agropecuária, ou para ocupações urbanas, acompanhadas de movimentação de terra e da 

impermeabilização do solo, abrem caminho para os processos erosivos e para o transporte de 

materiais orgânicos e inorgânicos, que são drenados e depositados nos leitos dos cursos 

d’água. Este depósito de materiais caracteriza um impacto negativo para a microbacia, 

ocorrendo uma redução do volume de água, a mesma se torna mais turva, impossibilitando a 

passagem de luz que dificulta a fotossíntese, e posteriormente a renovação de oxigênio 

fundamental para a manutenção das vida local.  

As medidas mitigadoras para este impacto seriam evitar e controlar a erosão no solo, 

além recomposição das matas ciliar que funcional como uma cortina, protegendo que os 

materiais particulados sejam arrastados para dentro do curso d´água, favorecendo o 

assoreamento. 

11 - Desenvolvimento econômico local e geração de renda e geração de emprego - 

Com o avanço da agricultura e pecuária deu-se um aumento nas oportunidades de empregos 

na região, aliados a expansão das áreas utilizadas para fins econômicos houve um aumento na 
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renda da população local, gerando um desenvolvimento econômico. Sendo este um impacto 

positivo para o local. 

 

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização de geoprocessamento para  a elaboração de um mapa temático de uso e 

ocupação do solo na APP da microbacia se mostrou satisfatório, sendo possível identificar 

conflitos de uso e ocupação do solo onde, dentro da delimitação da APP, a classe I agricultura 

ocupa 4,56 ha o que corresponde a 4,75% da área total da APP, área protegida pela legislação 

e que deveria estar sendo destinada a mata ciliar. Já a classe II pastagem corresponde a 

43,66ha, ou seja, 45,54% do total da área da APP. A mata ciliar classe III, preservada ocupa 

39,93ha ou 41,65% da área total. 

 Apesar do estudo apresentar informações importantes sobre o conflito de utilização do 

solo em relação a legislação ambiental vigente, observa-se que existe uma importante parcela  

do total da APP, que ainda continua preservada. Isso é um bom sinal, considerando as 

vantagens trazidas para o local com a preservação da mesma. Foi possível identificar ainda 

que a área urbana representa 8,05% da área destinada a preservação permanente (APP), o que 

corresponde a 7,72ha. 

Conclui-se portanto, que tais conflitos de ocupação foram os desencadeadores dos 

diversos impactos ambientais diagnosticados na área, tanto os positivos quanto os negativos. 

Pois os diferentes impactos foram uma conseqüência da retirada da mata nativa para a 

implantação de áreas de agricultura e principalmente pecuária. 

Como principais medidas mitigadoras para os impactos listados, propõe-se o imediato 

isolamento da área, regeneração da vegetação ciliar com técnicas de plantio de mudas, 

dispersores naturais dentre outros. 

Talvez a mais importante das medidas mitigadoras seja a educação ambiental podendo 

ser realizada de duas formas conforme ressalta Almeida et. al. (2008) a educação ambiental 

formal precisa permear as disciplinas curriculares das escolas publicas e privadas. A educação 

ambiental não formal compreende práticas educativas educacionais voltadas para a 

mobilização da comunidade em ações que visem à melhoria da qualidade do ambiente, 

promovendo a transformação cultural. 
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