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RESUMO

O trabalho hora apresentado tem como objetivo a geração de um plano de

recuperação  de  áreas  úmidas  ou  wetlands (em  inglês)  localizadas  na  bacia

hidrográfica do rio Iraí, na Região Metropolitana de Curitiba, RMC. O estudo de caso

apresentado  foi  executado  a  partir  da  análise  de  imagens  de  satélite,  em duas

épocas distintas, inverno de 1994, antes do enchimento da represa do Iraí e inverno

de  2011  após  a  represa  já  cheia,  à  partir  de  imagens  do  satélite  LandSat  5,

desativado em 2012. Esses dados são de domínio público e obtidos gratuitamente

pela internet. Após a compilação desses dados básicos, foram geradas, a partir dos

mesmos, informações vetoriais de uso atual das terras e identificadas áreas úmidas

com potencial de recuperação. O projeto de licitação para recuperação dessas áreas

foi então elaborado tendo como base esse uso da terra analisado sobre as imagens

do LandSat 5.

Palavras-chave: Uso do Solo, Classificação de Imagens, Preservação.
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ABSTRACT

The work presented here aims to generate a recovery plan for wetlands or

wetlands located in the Iraí river basin in the Metropolitan Region of Curitiba, RMC.

The present case study was carried out from the analysis of satellite images, in two

distinct seasons, in the winter of 1994, before filling the dam of Iraí and winter of 2011

after the dam already full,  from images of  the satellite  LandSat 5,  deactivated in

2012. This data is in the public domain, and obtained free of charge over the internet.

After the compilation of these basic data, we generated vector information of current

land use, and identified wetlands with recovery potential. The bidding project for the

recovery of  these areas was then prepared based on this  land use analyzed on

LandSat 5 images.

Key words: Land Use, Classification of Images, Preservation.
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1 INTRODUÇÃO

A expansão desordenada de áreas urbanas em municípios das grandes

regiões metropolitanas brasileiras é um problema que é visível e tem afetado

profundamente  a  disponibilidade,  em  quantidade  e  qualidade  de  recursos

naturais, principalmente o recurso hídrico.

O principal fator de degradação em bacias hidrográficas é a alteração do

ocupação e uso das terras, com mudanças nas características fisiográficas das

bacias, como drenagens e aterros em áreas de inundação natural, supressão

da  vegetação,  compactação  dos  solos  por  meio  da  ocupação  urbana  e

agrícola,  todos esses fatores podem contribuir para a diminuição dos fluxos

naturais de água para os leitos de drenagem em uma bacia hidrográfica. A

Embrapa, em relatório conjunto com a Organização das Nações Unidas para

Alimentação  e  Agricultura  (FAO),  informa  no  Status  of  the  World’s  Soil

Resources (FAO - 2015), que 33% dos solos do mundo estão degradados por

diversos fatores, dentre eles a erosão provocada pela alteração da ocupação e

uso das terras

Os  municípios  da  Região  Metropolitana  de  Curitiba  (RMC),  sofreram

uma grande expansão nas últimas décadas do século XX e na primeira década

do século XXI, principalmente entre os anos 1990 e 2010, com crescimento da

ocupação urbana em todos os  municípios  que a  compõe e  a  consequente

expansão dos sistemas de abastecimento operados pela Companhia Estadual

de  Abastecimento  de  Água  e  Saneamento  Público  (SANEPAR).  Segundo

dados  do  Instituto  Paranaense  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social

(IPARDES),  IPARDES  (2017)  entre  os  anos  de  1991  e  2010  a  taxas  de

expansão  urbana  e  rural,  para  os  municípios  de  Campina  Grande  do  Sul,

Colombo, Pinhais, Piraquara e Quatro Barras, foram de acordo com a tabela 1,

de:

Municípios Taxa de Expansão (%) 1991-2000 Taxa de Expansão (%) 2000-2010
Campina Grande do Sul 14 11,5

Colombo 50,9 15,1
Pinhais 35,5 12,8

Piraquara 98,9 24,9
Quatro Barras 55,2 20,8

 Tabela 1) Taxas de expansão urbana nos municípios que compõe a bacia

hidrográfica do rio Iraí.
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Nota-se um grande avanço principalmente no período de 1991 até 2000,

com elevadas taxas de aumento da área urbana. Tal aumento na área urbana

desses municípios, ocorreu concomitantemente à criação de novos sistemas

de reservação e de abastecimento público, como é o caso da represa do rio

Iraí,  que teve sua barragem concluída  no ano de 1994,  SANEPAR (2006),

tendo nesse mesmo ano iniciado o enchimento do reservatório, que compõe o

sistema de reservação e abastecimento da RMC.   

Essa expansão urbana citada e o aparecimento do reservatório do Iraí,

acarretaram mudanças na paisagem, e alterações no meio-ambiente desses

municípios. 

Propõe-se  nesse  trabalho,  apresentar  uma  proposta  de  análise  do

impacto sócio ambiental nas áreas dos municípios afetados pela barragem do

Iraí,  quais  sejam,  Campina  Grande  do  Sul,  Colombo,  Pinhais,  Piraquara  e

Quatro Barras, destacando-se a expansão urbana e a área de enchimento do

reservatório  do  Iraí,  e  à  partir  dessas  analises  verificar  e  comprovar  as

possíveis mudanças ambientais ocorridas na bacia hidrográfica do Iraí,  com

especial  atenção às alterações na vegetação de áreas úmidas em campos

naturais (wetlands), terminologia adotado, entre outros, por Magalhães (2013),

que  ocorrem nessa  região,  e  após  essa  análise  elaborar  uma proposta  de

projeto  para  licitação  de  um  programa  de  recuperação  desses  campos

inundáveis.

1.1 PROBLEMÁTICA

Desaparecimento ou redução das áreas de campos naturais inundáveis

(wetlands) devido a fatores antrópicos, como a formação da represa do rio Iraí.

Essa redução de área, ocasionou a redução dos fluxos naturais de água nos

meses de menor pluviosidade, o que acarreta na época seca um menor volume

do lago.

1.2 JUSTIFICATIVA

A  justificativa  precípua  para  o  estudo  de  caso  apresentado  é  a

necessidade de recuperar  as  áreas úmidas,  ainda remanescentes  na bacia

hidrográfica,  visando um aumento da disponibilidade hídrica para os cursos



8

d’água, formadores da bacia hidrográfica e consequentemente para a represa

do Iraí.

1.3 OBJETIVO GERAL

Analisar as transformações socioambientais da bacia hidrográfica do rio

Iraí, a partir das práticas de ocupação e uso das áreas após a construção da

Barragem Iraí – Paraná.

1.3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Mapear  o  uso  e  ocupação  atual  das  terras  na  área  da  bacia

hidrográfica  tributária  da  represa  do  rio  Iraí,  verificando-se  as

alterações de uso e ocupação após a formação da barragem do

Iraí. 

 Compreender  os  impactos  causados  nesse  trecho  da  bacia

hidrográfica. 

 Elaborar uma proposta para recuperação das áreas úmidas, ainda

existentes na bacia hidrográfica no rio Iraí.

1.4  METODOLOGIA

O trabalho aqui apresentado foi  baseado na utilização de técnicas de

modelagem computacional que permitem o monitoramento do uso e ocupação

das  terras.  A  região  da  área  de  estudo  que  foi  utilizada  é  a  RMC,  mais

especificamente  um  conjunto  de  cinco  municípios,  sendo  eles,  Campina

Grande do Sul, Colombo, Pinhais, Piraquara e Quatro Barras,  a área e os

limites dos mesmos compõe a bacia do rio Irai (figura 1), que contribui para a

formação do reservatório do Irai, um dos responsáveis pelo abastecimento de

água da cidade de Curitiba, portanto justificativa mais que suficiente para o

estudo da ocupação dos solos nessa região,  visando a conservação dessa

importante bacia hidrográfica.

O  mapeamento  temático,  por  meio  de  Sensoriamento  Remoto  (SR),

constitui a etapa preliminar, desenvolvida em escritório a partir de imagens de

satélite e que permitiu a identificação das áreas a serem recuperadas. Por meio

da  classificação  de  imagens  de  satélite  e  geração  de  mapas  temáticos

compilados e processados em uma base de dados geográficos, comparou-se a
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ocupação em 2011, represa cheia, com a ocupação em 1994, época em que a

represa não existia. 

As imagens de satélite foram adquiridas de base pública disponível para

acesso na internet, os arquivos vetoriais de uso atual do solo, foram gerados a

partir da interpretação das imagens compiladas. Os softwares utilizados foram

o ArcMAP (licença empresarial, ANA) e o QuantumGIS (software livre, licença

aberta).

Figura 1) Carta imagem de satélite da represa e da bacia do rio Iraí, com municípios que a

compõe. Campina Grande do Sul, Colombo, Pinhais Piraquara e Quatro Barras. Fonte: acervo

Rapideye ANA/MMA/IBAMA, 2016.

.
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As  imagens  Landsat  5  foram  obtidas  no  site  EarthExplorer

(https://earthexplorer.usgs.gov) que consiste em uma biblioteca de imagens de

vários sensores orbitais disponibilizado pelo United States Geological Service

(USGS) na internet. Além dos dados de sensoriamento remoto, utilizados para

gerar os mapas de classificação do uso da terra,  foram gerados mapas de

classes de declividade, á partir de modelos digitais de terreno (MDT), oriundos

da base pública de MDT da missão SRTM, os modelos utilizados foram os de

30 metros de resolução espacial, as informações de MDT foram utilizadas para

a descrição e caracterização da área. 

As imagens utilizadas para esse estudo de caso, são do período do mês

07 de 1994, do satélite Landsat 5 (figura 2) e do período do mês 08 de 2011

(figura  3),  meses  esses  da  estação  de  seca,  uma vez  que  na  estação  de

chuvas a informação orbital fica prejudicada pela densa cobertura de nuvens,

características do mesmo satélite.  Ainda como auxilio e para validação dos

dados monitorados,  foram utilizadas  imagens do  satélite  Landsat  8.(site  da

USGS, https://earthexplorer.usgs.gov) e do satélite RapidEye (Acervo ANA, sob

demanda) do ano de 2016, ambos de maior resolução espacial.

https://earthexplorer.usgs.gov/
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Figura 2) Imagem Landsat 5, resolução espacial de 30 metros, mês de julho de 1994. Fonte:

Serviço Geológico dos Estados Unidos (United States Geological Service, USGS) site

Earthexplorer (https://earthexplorer.usgs.go) 

O satélite Landsat 5 foi  retirado de operação em março de 2012, por

esse  motivo  as  imagens  utilizadas  vão  até  próximo  a  essa  data.  Visando

guardar  maior  fidedignidade e  coerência  entre  os  dados temporais,  1994 e

2011, optou-se pela utilização de dados de um mesmo sensor remoto, satélite,

que já existia na data em quo a represa não havia sido formada, no caso o

satélite Landsat 5 uma vez que o mesmo só foi retirado de operação na década

seguinte, 2012. Desse modo foi possível monitorar a situação de ocupação dos

solos, antes da represa e após a mesma passar a ocupar a região.

.

https://earthexplorer.usgs.go/
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Figura 3) Imagem Landsat 5, resolução espacial de 30 metros. Fonte: Serviço

Geológico dos Estados Unidos (United States Geological Service, USGS) site Earthexplorer

(https://earthexplorer.usgs.go).

Nas (figuras 4 e 5), são apresentadas imagens geradas com a técnica

de  “Normalized  Difference  Vegetation  Index”  (NDVI),  geradas  a  partir  da

fórmula:

Calculo do NDVI: NDVI = (banda 4 – banda 3) / (banda 4 + banda 3)

Utilizaram-se as bandas 3 e banda 4, geradas pelo Landsat 5. Nessas

imagens notamos em 1994, a ausência do espelho d´agua, da represa do Iraí,

e uma clara diferença na ocupação do solo, a mais visível sendo a ausência de

uma autoestrada que aparece na NDVI de 2011. Através do monitoramento por

https://earthexplorer.usgs.go/
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meio dessas imagens percebe-se muito claramente que várias áreas úmidas,

que existiam em 1994, desaparecem ou tiveram suas áreas reduzidas em 2011

(figura 6 e figura 7).

Figura 4) Imagem NDVI feita a partir das bandas 3 e 4, Landsat, do ano de 1994. Fonte

das imagens originais: Serviço Geológico dos Estados Unidos (United States Geological

Service, USGS) site Earthexplorer (https://earthexplorer.usgs.go).

https://earthexplorer.usgs.go/


14

Figura 5) Imagem NDVI feita a partir das bandas 3 e 4, Landsat, do ano de 2011. Fonte

das imagens originais: Serviço Geológico dos Estados Unidos (United States Geological

Service, USGS) site Earthexplorer (https://earthexplorer.usgs.go).

https://earthexplorer.usgs.go/
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Figura 06) Exemplo de área úmida (wetland) em imagem NDVI, 1994, antes da rodovia

e da represa. Fonte das imagens originais: Serviço Geológico dos Estados Unidos (United

States Geological Service, USGS) site Earthexplorer (https://earthexplorer.usgs.go).

https://earthexplorer.usgs.go/
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Figura 07) Exemplo de área úmida (wetland) em imagem NDVI, 2011, após a rodovia e

da represa. Fonte das imagens originais: Serviço Geológico dos Estados Unidos (United States

Geological Service, USGS) site Earthexplorer (https://earthexplorer.usgs.go).

https://earthexplorer.usgs.go/
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Por meio de classificação temática, com técnicas de interpretação visual

e  digitalização  sobre  imagem,  foram  gerados  dois  mapas  de  uso  do  solo

(figuras 8 e 9) á partir de imagens Landsat 5, com composição das bandas 3,

banda 4 e banda 5, em formato RGB, dos meses de julho de 1994 e agosto de

2011.  O  ano  de  2011  foi  escolhido  por  ser  o  último  ano  em  que  foram

encontradas imagens Landsat 5, e os meses escolhidos referem-se ao fato de

ser inverno, portanto possibilitando a obtenção de imagens sem nuvens ou com

poucas nuvens, o que auxilia na interpretação visual dos diferentes temas em

solo.  O  objetivo  dessas  interpretações  é  a  comparação  da  situação  de

ocupação das terras na bacia do Irai em 1994, ano em que a represa do Iraí

ainda não existia e em 2011, ano em que a represa do Iraí já estava formada.

Figura 08) Mapeamento de usos da terra na bacia hidrográfica do rio Iraí, realizado à

partir de composição RGB de imagens Landsat do mês de julho do ano de 1994, estação seca,

período de inverno. Fontes das imagens originais: Serviço Geológico dos Estados Unidos

(United States Geological Service, USGS) site Earthexplorer

(https://earthexplorer.usgs.go). Fonte dos polígonos temáticos: gerados manualmente no

âmbito desse TCC.

https://earthexplorer.usgs.go/
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Figura 09) Mapeamento de usos da terra na bacia hidrográfica do rio Iraí, realizado à

partir de composição RGB de imagens Landsat do mês de agosto do ano de 2011, estação

seca, período de inverno. Fontes das imagens originais: Serviço Geológico dos Estados Unidos

(United States Geological Service, USGS) site Earthexplorer (https://earthexplorer.usgs.go).

Fonte dos polígonos temáticos: gerados manualmente no âmbito desse TCC.

https://earthexplorer.usgs.go/
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A tabela 2, traz a dimensão da alteração no uso do solo provocado na

bacia do rio Iraí, após o enchimento da barragem de mesmo nome. No ano de

1993, é feito o decreto que cria a APA do Iraí,  pelo governo do estado do

Paraná, já antevendo a criação da barragem e a formação do lago do Iraí.

Tabela 2) com Usos/Ocupação x Área (ha) ano de 1994 e 2011,

respectivamente:

Área
Urbana

Área
Agrícola

Reflorestament
o

Mineraçã
o

Flor
Primaria

Flor 
Secundaria

Campo Campo 
Úmido

Mata de
Galeria

Repres
a

Agu
a

1190,3 3605,3 124,8 92,1 2536,8 1099,7 1415,5 391,1 373,9
(1994)

0 15,6

1458,2 3063,6 103,1 101,5 2437,8 1113,6 866,0 281,6 200,8
(2011)
1217,9 1,6

Dos valores de área acima, gerada a partir das imagens Landsat 5 dos

anos  já  citados,  a  primeira  grande  diferença  na  ocupação  da  bacia  é  a

presença da represa, que passa a ocupar uma área de 1.217,9 ha da bacia. 

Com relação ás demais classes nota-se uma diminuição em todas as

áreas naturais,  e um aumento em todas as classes que fazem referência a

ocupação  antrópica,  a  exceção  das  áreas  ligadas  a  atividade  agrícola  e

reflorestamento  ambas  sendo  reduzidas  de  3.605,3  hectares  para  3.063,6

hectares,  no  caso  da  ocupação  agrícola  e  de  124,8  hectares  para  103,1

hectares  de  reflorestamentos.  Por  sua  vez  as  áreas  urbanas,  bairros  e

industrias crescem de 1.190,3 hectares para 1.458,2 hectares, bem como a

mineração que aumentou de 92,1 para 103,1 hectares a sua área de ocupação

na bacia.   

No caso das áreas naturais, tivemos a redução das florestas primárias,

basicamente mata atlântica, por ser uma região de serra do mar, de 2.536,8

hectares para 2.437,8 hectares, o que pode parecer pouco, mas tendo-se em

vista  a  fragilidade  e  o  grau  de  degradação  do  referido  bioma  é  muito.

Paralelamente observa-se um aumento nas florestas secundarias, ou florestas

em regeneração ou degradação, que aumentaram de 1.099,7 hectares para

1.113,6 hectares.
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2. DESENVOLVIMENTO

2.1.     REFERENCIAL TEÓRICO

Quando tratamos do assunto meio-ambiente, ou ocupação do solo, no

Brasil, a primeira coisa a ser observada é a legislação, pois é onde estarão

determinados os valores e índices técnicos a serem adotados em qualquer

análise ambiental da bacia hidrográfica. 

A  legislação  ambiental  brasileira  tem  seus  primórdios  na  legislação

portuguesa, que data dos anos 1300, que tem suas primeiras referencias na

edição de medidas protetivas às lavouras de cereais,  por  parte  do rei  Don

Alfonso  III,  que  determinava  que  o  pão  e  as  farinhas  não  poderiam  ser

transportados para for do reino de Portugal (Wainer, 1993).

Pode-se  determinar  como  início  efetivo  da  legislação  ambiental  a

publicação do código florestal brasileiro, ainda sob o governo de Getúlio Vargas

é publicado o Decreto 23.793, de 1934, que estabelece entre outras coisas, o

conceito de reserva legal e área de preservação permanente, atualizado em

1965 pela lei n° 4771 de 1965, especificamente sobre a legislação de proteção

das águas a primeira referência o decreto n° 50.877, de 1961, que tratava de

lançamento de resíduos tóxicos ou oleosos nas aguas interiores ou litorâneas

(Wainer,  1993).  A  seguir  elencamos as  principais  legislações  que  regem a

questão ambiental brasileira.

Lei  nº  4.771,  de 15 de setembro de 1965 -  Institui  o  novo Código

Florestal 
Lei N°12.651, de 25 de maio de 2012, lei que dispõe sobre a proteção

da vegetação nativa, áreas de Preservação Permanente (APP) e as

áreas de Reserva Legal, altera o código florestal.
Lei  nº  6.766,  de  19  de  dezembro  de  1979  -  Dispõe  sobre  o

parcelamento do solo urbano e dá outras providências. 
Lei  n°  7.754,  de  14  de  abril  de  1989  -  Estabelece  medidas  para

proteção  das  florestas  estabelecidas  nas  nascentes  dos  rios  e  dá

outras providências 
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Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997 - Institui a Política Nacional de

Recursos  Hídricos,  cria  o  Sistema  Nacional  de  Gerenciamento  de

Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição

Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990,

que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.
Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre as sanções

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao

meio ambiente, e dá outras providências. 
Lei nº 11.284,  de 2 de março de 2006 - Dispõe sobre a gestão de

florestas públicas para a produção sustentável; institui, na estrutura do

Ministério do Meio Ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro - SFB; cria

o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal - FNDF; altera as Leis

nos  10.683,  de 28 de maio de 2003,  5.868,  de 12 de dezembro de

1972, 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 4.771, de 15 de setembro de

1965, 6.938, de 31 de agosto de 1981, e 6.015, de 31 de dezembro de

1973; e dá outras providências. 
Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 - Dispõe sobre a utilização

e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras

providências.
Decreto  nº  3.179,  de  21  de  setembro  de  1999  -  Dispõe  sobre  a

especificação das sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas

ao meio ambiente, e dá outras providências. 
Decreto  nº  4.339,  de  22  de  agosto  de  2002  -  Institui  princípios  e

diretrizes  para  a  implementação  da  Política  Nacional  da

Biodiversidade. 
Decreto  nº  4.382,  de  19  de  setembro  de  2002  -  Regulamenta  a

tributação,  fiscalização,  arrecadação  e  administração  do  Imposto

sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR. 
Decreto nº 5.975, de 30 de novembro de 2006 - Regulamenta os arts.

12, parte final, 15, 16, 19, 20 e 21 da Lei no 4.771, de 15 de setembro

de 1965, o art. 4o, inciso III, da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981,

o art. 2o da Lei no 10.650, de 16 de abril de 2003, altera e acrescenta

dispositivos aos Decretos nos 3.179, de 21 de setembro de 1999, e

3.420, de 20 de abril de 2000, e dá outras providências.
Decreto  estadual  n°  11660,  de  2014  –  Regulamenta  a  ocupação

territorial  nos  municípios  que  compões  a  APA  do  Iraí,  pelo  IAP
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(Instituto Ambiental do Paraná).
Os parâmetros técnicos para a determinação das Áreas de Proteção

Permanente  (APP),  estão  estabelecidos  no  código  florestal,  lei  4771/65,

alterada pela lei  12651/12 e pelas determinações do Conselho Nacional  de

Meio Ambiente (CONAMA), como segue:

“Art.  2°  Consideram-se  de  preservação  permanente,  pelo  só  efeito  desta  Lei,  as

florestas e demais formas de vegetação natural situadas: 

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o seu nível mais alto em faixa

marginal cuja largura mínima será: (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989), 1 -

de  30 (trinta)  metros para os cursos d’água de menos de 10 (dez)  metros de

largura; (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989), 2 - de 50 (cinquenta) metros

para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;

(Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 3 -  de 100 (cem) metros para os

cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura ;

(Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989), 4 - de 200 (duzentos) metros para os

cursos  d’água  que  tenham  de  200  (duzentos)  a  600  (seiscentos)  metros  de

largura;  (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989), 5 -  de 500 (quinhentos)

metros para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos)

metros; (Incluído pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou artificiais; 

c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados “olhos d’água”, qualquer

que seja a sua situação topográfica,  num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de

largura; (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 

d) no topo de morros, montes, montanhas e serras; 

e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100%

na linha de maior declive; 

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em

faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; (Redação dada pela

Lei nº 7.803 de 18.7.1989) h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros,

qualquer que seja a vegetação. (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 

Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos

perímetros  urbanos  definidos  por  lei  municipal,  e  nas  regiões  metropolitanas  e

aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos
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respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a

que se refere este artigo. (Incluído pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) “

A correta ocupação e uso dos solos no contexto municipal, seja na área

rural  ou  urbana,  deve  ou  deveria  obedecer  ao  prévio  conhecimento

socioambiental  bem como econômico,  do  território  a  ser  ocupado (ASSAD,

1998),  determinando  através  desse  conhecimento  prévio,  uma  correta

ocupação do solo do ponto de vista ambiental  e legal,  que venha causar o

menor impacto possível nos recursos naturais disponíveis na região zoneada. 

Os  cursos  d’água  frequentemente  sofrem  degradação  com  falta  de

manejo adequado dos solos no contexto da bacia hidrográfica (ASSAD, 1998),

devido à falta de adequado manejo e ocupação desses solos, o conhecimento

prévio da potencialidade do uso e ocupação do solo, pode ser determinado

pelo uso de ferramentas de geoprocessamento, nesse sentido Assad (1998)

propõe a “Estruturação de Dados Geoambientais no Contexto de Microbacia

Hidrográfica”,  utilizando-se  da  ferramenta  de  geoprocessamento  SPRING,

pioneiramente  desenvolvida  pelo  Instituto  Nacional  de  Pesquisas  Espaciais

(INPE). 

Nessa mesma linha Sano (1998), demonstra a “Estruturação de Dados

Geoambientais  no  Contexto  Municipal”,  trabalho  no  qual  ressalta  o  uso  de

ferramentas de geoprocessamento na avaliação do potencial de ocupação dos

solos, no município Silvânia (GO).

O  uso  de  ferramentas  de  modelagem  numérica  de  terreno  (MNT)  e

sensoriamento remoto (SR), foi utilizado por  Sirtoli et ali (SIRTOLI, 2003), no

contexto  da  avaliação  do  uso  utilitário  do  solo  em  uma  área  agrícola  no

município de Bocaiuva do Sul (PR). Nesse estudo foram gerados mapas de

classes de declividade, e mapas de classes de solos, que após cruzamento

foram estabelecidas  classes  de  fragilidade  ou  potencial  de  uso  das  terras,

trabalho publicado em um “Manual de Diagnóstico da Fertilidade e Manejos

Dos Solos Agrícolas” (UFPR, 2003).
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2.2 DESCRIÇÃO DE ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo é a Área de Preservação Ambiental  (APA) do Iraí,

localizada entre os municípios de Bocaiuva do Sul, Campina Grande do Sul,

Colombo,  Pinhais,  Piraquara  e  Quatro  Barras  estes  municípios  estão

localizados  na  Região  Metropolitana  de  Curitiba  (RMC),  estado  do  Paraná

(figura  10).  Esta  bacia  hidrográfica  faz  parte  da  região  conhecida  como

Altíssimo Iguaçu, composta pelas sub-bacias hidrográficas dos rios, Canguiri,

Timbu, Cercado e Curralinho (figura 11), estes rios e mais o rio Iraí, formam a

represa do Iraí.

Figura10) Carta imagem da localização da bacia do Irai no contexto territorial do Estado do

Paraná. . Fontes das imagens originais: Serviço Geológico dos Estados Unidos (United States

Geological Service, USGS) site Earthexplorer (https://earthexplorer.usgs.go).

https://earthexplorer.usgs.go/
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Figura11) Carta imagem da localização da bacia do Irai no contexto territorial dos municípios

formadores da mesma e seus rios afluentes. Fontes das imagens originais: Serviço Geológico

dos Estados Unidos (United States Geological Service, USGS) site Earthexplorer

(https://earthexplorer.usgs.go).

https://earthexplorer.usgs.go/


26

A bacia hidrográfica do Rio Irai, contribui com uma vazão de 1.800 l/s

(SANEPAR,  2006),  para  o  sistema  de  produção  de  água,  operados  pela

SANEPAR, sistema esse responsável pelo abastecimento de Curitiba e de toda

a RMC.

Em termos de localização geomorfológica a bacia hidrográfica do rio Iraí

encontra-se entre a Serra do Mar, e o Primeiro Planalto, ou Planalto Curitibano.

Sendo que o clima se caracteriza por alta pluviosidade, ao longo do ano todo,

inexistindo uma estação  de  seca,  a  classificação  climática  atribuída para  a

região  segundo  o  mapeamento  climático  feito  pelo  Instituto  de  Terras,

Cartografia  e  Geociências  -  ITCG  (ITCG,  2006)  é,  pela  classificação  de

Köeppen-Geiger,  um  Cfb,  ou  seja  “Clima  Temperado  Húmido  com  Verão

Temperado”.

Em relação às classes de solos existentes na bacia hidrográfica do rio

Irai, podemos citar, segundo o mapeamento de solos para o Brasil (figura 12),

feito  pela  EMBRAPA  -CNPS,  escala  1:5.000.000,  a  existência  de  três

combinações de classes de solos:

 Argissolos Vermelho-Amarelo Distróficos / Neossolos Litolicos Distróficos 

com Cambissolos Haplicos Tb Dsitróficos.

 Argissolos  Vermelho-Amarelo  Distróficos  /  Cambissolos  Haplicos  Tb

Dsitróficos com Latossolos Vermelho-Amarelos Distróficos.

 Gleissolos  Melanicos  Distroficos  /  Cambissolos  Humicos  Distroficos  com

Gleissolos Haplicos Tb Distroficos
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Figura12) Classes de solos que ocorrem na bacia hidrográfica do Iraí, escala 1:5.000.000.

Fonte: acervo Embrapa Solos, Centro Nacional de Pesquisa de Solos, CNPS.



28

No que diz respeito ás classes de declividade na bacia hidrográfica do

Iraí  a maior  parte  da bacia apresenta um relevo plano ou suave ondulado,

sendo que as  maiores  declividades ocorrem na borda leste  da  bacia,  com

relevos que chegam aos 76% de declividade (figura 13). Não por coincidência é

nos relevos mais declivosos que encontramos as áreas mais preservadas de

Mata Atlântica.

Figura 13) Classes de declividade da bacia hidrográfica do rio Iraí, gerados à partir do

modelo digital de elevação SRTM 30. Fonte: acervo da Agencia Nacional de Águas – ANA.

https://www.ana.gov.br

https://www.ana.gov.br/
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2.3. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

A proposta de intervenção apresentada refere-se ao levantamento por

meio do mapeamento com imagens de satélite e validação de campo das áreas

úmidas em campos naturais (wetlands), ainda existentes na bacia hidrográfica

do Iraí. 

2.3.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

O  problema  abordado  consistiu  na  constatação  da  diminuição  ou

desaparecimento das áreas úmidas em campos naturais, após o enchimento

do lago, e a necessidade de recuperação dessas áreas, por meio de obras de

engenharia ambiental.

2.3.2 CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

2.3.2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

As áreas úmidas em campos naturais, são regiões sujeitas a inundação

durante a estação chuvosa, esses campos são formados em áreas de solos

hidromórficos  que  devido  ás  suas  propriedades  físicas  e  mecânicas  tem a

capacidade de retenção da água precipitada, liberando essa água ao longo do

tempo para as calhas dos rios da bacia. 

No  processo  de  urbanização  dos  municípios  da  área  da  bacia

hidrográfica do Irai,  muitos desses campos inundados foram suprimidos por

meio de aterros, sobre os quais se deu a construção dessas áreas urbanas, ou

ainda foram suprimidos devido ao bloqueio por rodovias ou drenados para dar

lugar  a  áreas  agrícolas,  mas  grande  parte,  desses  campos  acabaram

inundados pelo represamento do rio Iraí. 

2.3.2.2 JUSTIFICATIVA

A recuperação dos campos ainda existentes, é justificável na medida em

que se torna importante aumentar os fluxos naturais de água das áreas de

campo para os leitos dos rios e drenagens naturais  que abastecem o lago

formado pelo represamento do rio Iraí. 
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2.3.3 OBJETIVO

Recuperação  das  áreas  úmidas  em  campos  naturais  (wetlands)

identificadas na bacia hidrográfica do Iraí. 

2.3.4 RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS

O resultado esperado é a auto regeneração das espécies nas áreas que

sofreram intervenção, e o aumento da quantidade das águas drenadas para os

cursos d´água da bacia hidrográfica.  

O impacto esperado é o aumento da quantidade de água disponível na

represa  nos  meses  de  menores  índices  pluviométricos.  Para  aferir  esse

impacto é realizado uma medição antes dos procedimentos de recuperação e

medidas posteriores aos procedimentos de recuperação das áreas úmidas em

campos naturais, e comparando-se os resultados constata-se o aumento dos

volumes de água aportados aos cursos d’água da bacia.

2.3.5 AÇÕES DE INTERVENÇÃO

Por meio de medidas gerais de intervenção, quais sejam, “desmonte” de

aterros  e  outras  estruturas  não  consolidadas  que  por  ventura  existam nas

áreas  a  serem  recuperadas,  descompactação  dos  solos,  enriquecimento

vegetal  com  espécies  da  família  Poaceae (gramíneas)  nativas  da  região,

melhoria  das  condições  de  drenagem  de  áreas  que  porventura  estejam

represadas por  estradas ou rodovias e  por  fim o monitoramento  das áreas

revitalizadas.

2.3.6 ATORES ENVOLVIDOS

Empresa vencedora da licitação e comunidades próximas as áreas que

foram recuperadas.

2.3.7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Os  recursos  podem  ser  divididos  de  acordo  com  as  fases  de

desenvolvimento do trabalho, de maneira geral:
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Fase  de  escritório:  imagens  de  satélite  atuais  e  de  alta  resolução

espacial,  estações  de  trabalho  para  processamento  e  extração  das  áreas

úmidas em campos  naturais  (wetlands),  identificação da situação legal  das

áreas de intervenção, no caso de áreas particulares providenciar decretos de

desapropriação e recursos financeiros para indenização dessas áreas.

Fase de campo: veículos para visitação das áreas úmidas em campos

naturais (wetlands), contratação de horas de máquina, conforme a necessidade

levantada na fase anterior, para “desfazimento” de aterros e descompactação

de solos, que eventualmente ocorram nas áreas de intervenção, mudas das

espécies a serem revegetadas.

2.3.8 ORÇAMENTO

Itens de orçamento (estimativa):

o Fase de escritório:   na fase de escritório não serão estimados

custos das imagens de satélite, pois as mesmas são oriundas de

bases  públicas,  e  os  recursos  de  hardware  (computadores)  já

devem estar disponíveis na empresa que vencer a licitação, nesta

fase,  portanto  serão  contabilizadas  as  horas  estimadas  de

trabalho para análise das imagens de satélite.

 Horas de trabalho: 80 horas de escritório ao valor de R$

150,00 a hora.

o Fase  de  campo:    na  fase  de  campo,  com  as  áreas  já

identificadas e depois de desapropriadas tem início o trabalho de

readequação  dos  terrenos,  quando  for  o  caso,  com  a

descompactação  profunda  (subsolação)  ou  leve  (gradeamento)

conforme  o  caso  bem  como  o  desmonte  de  aterros,  quando

identificados  nas  áreas  de  intervenção,  para  tanto  estimasse,

como  demonstrado  abaixo  o  valor  por  hora  trabalhada  de

máquinas  agrícolas,  para  o  caso  em analise  optou-se  por  um

trator de 100 a 110 hp, após a etapa de preparo das áreas serão

executadas  as  etapas  de  plantio  das  espécies  presentes  na

região  e  o  monitoramento  das  áreas  onde  ocorreram  as

intervenções.
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 Preparo de solos. Horas de máquina 

(descompactação/desmonte de aterros): 

 R$125,25 a hora de serviço segundo o site. 

https://www.sobratema.org.br/CustoHorario/Tabela 

 Enriquecimento vegetal (plantio/revegetação):

 R$1,30 a R$2,00 por metro quadrado, utilizou-se a 

estimativa para plantio de grama esmeralda, 

lembrando que as espécies utilizadas serão as 

nativas da região, site de referencial abaixo. 

http://www.centraldagrama.com/grama-esmeralda

2.3.9 VIABILIDADE

A viabilidade do projeto está ligada principalmente a fatores legais, uma

vez  que  as  execuções  das  obras  de  restauração  ambiental,  devem  ser

precedidas  de  identificação  da  propriedade  legal  das  áreas  a  serem

restauradas e quando for o caso à desapropriação dessas áreas privadas, ou

alternativamente,  o  pagamento  de  serviços  ambientais  aos  proprietários  e

detentores de áreas a serem recuperadas.

2.3.10  RISCOS

O principal risco ao projeto refere-se às desapropriações, uma vez que

pode ocorrerem contestações de proprietários quanto às mesmas.

2.3.11  CRONOGRAMA

Cronograma de trabalhos

ETAPA PRAZO DE EXECUÇÃO UNIDADE: SEMANA DE 40 HORAS
FASE DE ESCRITÓRIO:

MAPEAMENTO

4 semanas

FASE DE ESCRITÓRIO: CARTORIAL 4 semanas
FASE DE CAMPO: PREPARO DO

SOLO

4 semanas

FASE DE CAMPO:

ENRIQUECIMENTO VEGETAL

4 semanas 4 semanas

2.3.12  GESTÃO E ACOMPANHAMENTO

A gestão e o acompanhamento se darão ao longo de todo o projeto e

será executada pelo licitante (poder público).

http://www.centraldagrama.com/grama-esmeralda
https://www.sobratema.org.br/CustoHorario/Tabela
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Segundo a doutrina de Alves (Revista do TCU, 2004) há uma sequência

de prevenções que devem ser observadas, sendo elas: correta identificação do

objeto  a  ser  contratado,  qualidade da licitação,  controle  do  recebimento  do

objeto, fiscalização da execução do contrato, gerenciamento de incidentes no

contrato. 

 Tendo em vista a citação acima podemos dividir a execução da gestão

em etapas, quais sejam:

 Identificação  do  objeto/serviço  principal  –  recuperação  de  áreas

degradadas (zonas úmidas – wetlands).

 Elaboração da peça licitatória para execução dos objetos – técnica e

preço.

 Julgamento de propostas.

 Contratação do vencedor da licitação.

 Acompanhamento e fiscalização da execução do contrato nos termos da

licitação.

2.4   TERMO DE REFERÊNCIA

2.4.1 OBJETO

Trata da contratação de empresa para a elaboração de projeto e para a

recuperação ambiental de área degradada de campo úmido, campo inundado

ou área de alagamento natural (wetland). 

2.4.2 JUSTIFICATIVA

Recuperar áreas degradadas de campos naturais úmidos com o fim de

aumento  de disponibilidade hídrica  nos cursos d’água e  no reservatório  da

represa do Iraí.

2.4.3 DESCRIÇÃO DO OBJETO

Recuperação  da  função  ecológica  e  social  de  áreas  inundadas,

degradadas  localizadas,  a  serem  precisamente  identificadas  e  revegetadas

com espécies  nativas  da  bacia  do  rio  Iraí.  O  total  aproximado  da  área  já

previamente  identificada  é  de  281,6  hectares,  localizados  na  Região
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Metropolitana de Curitiba (RMC), nos municípios de Campina Grande do Sul,

Colombo,  Pinhais,  Piraquara  e  Quatro  Barras,  no  estado  do  Paraná,  bacia

hidrográfica  do  Altíssimo  rio  Iguaçu,  sub-bacia  hidrográfica  do  rio  Irai,  no

Primeiro Planalto Paranaense, a região localiza-se entre a Serra do Mar e o

Segundo Planalto Paranaense.

2.4.4 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Lei N°8.666, de 21 de junho de 1993, lei que estabelece normas gerais

sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, etc.

Lei N°12.651, de 25 de maio de 2012, lei que dispõe sobre a proteção da

vegetação  nativa,  áreas  de  Preservação  Permanente  (APP)  e  as  áreas  de

Reserva Legal, etc.

2.4.5 ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Os custos estimados são baseados em uma extrapolação de que 25%

da área deverão passar por processos de mecanização e os mesmos 25%

deverão também ser revegetadas, tomou-se como área estimada os 281,6 ha

previamente mapeados. Dessa maneira observar a tabela 3:

 Tabela 3) Custos estimados para serviços de campo

Área estimada a ser mecanizada (ha) 70,4 Valor da mecanização (ha)

R$125,25

R$8.817,6

Área estimada a ser revegetada (ha) 70,4 Valor de plantio (m²) 

R$1,00

R$704.000,00

Além dos  custos  elencados  na  tabela  5  temos  ainda  os  custos  dos

trabalhos de escritório que serão por hora trabalhada, a forma de pagamento

será em Unidades de Serviço Técnico (UST), unidade utilizada no âmbito das

contratações de serviços de informática no âmbito do Serviço Público Federal,

e recomendada pelo TCU (http://portal.tcu.gov.br/comunidades/fiscalizacao-de-

tecnologia-da-informacao/atuacao/contratacoes-de-ti/).  O  valor  da  UST

vencedor será o de menor valor ofertado. 

2.4.6 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

http://portal.tcu.gov.br/comunidades/fiscalizacao-de-tecnologia-da-informacao/atuacao/contratacoes-de-ti/
http://portal.tcu.gov.br/comunidades/fiscalizacao-de-tecnologia-da-informacao/atuacao/contratacoes-de-ti/
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O julgamento das propostas será feito nos critérios de técnica e preço,

conforme tabela 4. 

Tabela 4) Critérios e peso das notas para julgamento de proposta

Critérios Peso da nota 
Proposta financeira 30%

Proposta técnica 30%
Curriculum da equipe 20%

Acervo técnico da empresa 20%

Proposta financeira: melhor preço da UST.

Proposta técnica: proposta com maior aderência técnica ao solicitado no edital.

Curriculum da equipe: equipe com maior tempo de experiencia em anos.

Acervo técnico: maior número de projetos executados na área ambiental.

2.4.7 PRAZO

O  prazo  para  execução  do  projeto  é  o  estabelecido  no  item  2.3.11

(Cronograma), acrescido de 4 semanas antes do início e 4 semanas antes do

final do projeto, com o fim de prevenir eventuais atrasos devido a fatores que

fujam ao controle do vencedor da licitação, como eventualidades climáticas ou

atrasos de terceiros. Totalizando assim 20 semanas ou 5 meses, à partir da

assinatura do contrato.

2.4.8 OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Obrigações do Licitante/Contratante,  cumprir  com os pagamentos nos

prazos e datas especificadas no contrato, receber as entregas e fiscalizar a sua

adequação  aos  termos  do  contrato,  providenciar  a  desapropriação  e/ou

aquisição das áreas a serem restauradas.

Obrigações do Licitado/Contratado, assinar o contrato após habilitação

na licitação ou informar em até uma semana antes da assinatura do contrato a

desistência do certame, fato que automaticamente habilita a segunda colocada

a assinar o contrato, cumprir os termos do contrato, entregando nos prazos e

datas estabelecidos neste, os produtos contratados.

2.4.9 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO



36

O acompanhamento e a fiscalização do contratado será feito de forma

direta pelo licitante/contratante, nos termos do estabelecido no contrato.

2.4.10 PAGAMENTO

Será  realizado  pelo  licitante/contratante  nos  prazos  e  datas

estabelecidos no contrato.

2.4.11 SUBCONTRATAÇÃO

Será autorizada desde que previamente consultado o contratante.

2.4.12 SANÇÕES

Ficam sancionados pagamentos desde que o contratado não entregue,

nos  prazos  e  na  forma  estabelecida  em  contrato,  os  produtos  e  serviços

licitados. 
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