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O presente estudo buscou identificar áreas de risco no perímetro da área urbana do município 

de Saudade do Iguaçu, por meio de técnicas de geoprocessamento, com base nas 

características geológicas, pedológicas, geomorfológicas e de uso e ocupação do solo, tendo 

como produto final uma carta de capacidade de uso do solo urbano, e uma carta com o uso e 

ocupação atual. O cruzamento destas cartas a partir de ferramentas do Spring 5.2.6, 

possibilitou a identificação de áreas de conflitos entre as reais potencialidades de uso e a 

forma de utilização empregada, como a ocupação urbana em declividades acima de 30%. O 
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trabalho demonstrou que na classe de ocupação V, classe esta inapta para a ocupação urbana, 

havia 29,60% de ocupação urbana irregular.  O crescimento populacional somado a ocupação 

territorial desordenada é a realidade da maioria das cidades brasileiras. Áreas inaptas para a 

construção de moradias como encostas com alta declividade e solos frágeis passam a ser 

utilizadas sem avaliação dos riscos futuros, expondo famílias a desastres ambientais. Para que 

medidas preventivas possam ser tomadas é necessário o conhecimento do problema. A 

inclinação do terreno e as características do solo e a análise de suas propriedades fornecem 

informações fundamentais para estudos sobre a capacidade de ocupação territorial.  

 

 

Abstract  

 

This study sought to identify risk areas on the perimeter of the urban area of the municipality 

of Saudade do Iguaçu, through geoprocessing techniques, based on geological, soil, 

geomorphological and land use and occupation, with the final product a letter urban land use 

capability, and a letter with the use and current occupation. The intersection of these letters 

from the Spring 5.2.6 tools, enabled the identification of areas of conflicts between the actual 

use of potential and the form of employee use, as urban settlement in slopes above 30%. The 

study showed that the V class occupation, class this unfit for urban occupation, there was 

29.60% of irregular urban occupation.  Population growth coupled with disorderly land 

occupation is the reality of most Brazilian cities. Unsuitable areas for housing construction as 

slopes with steep slopes and fragile soils are now used without assessment of future risks, 

exposing families to environmental disasters. So that preventive measures can be taken it is 

necessary to know the problem. The slope of the terrain and soil characteristics and the 

analysis of their properties provide key information for studies on the territorial occupation 

capacity. 

 

1 Introdução 

A vulnerabilidade das unidades geomorfológicas pode gerar processos erosivos, 

movimentos de massa, expansão e contração dos solos, colapsos de solo, que estão 

relacionados ao uso inadequado da cobertura pedológica devido ao desconhecimento de 

características físicas do terreno. A utilização de informações voltadas à caracterização do 
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meio físico, e o entendimento das relações entre ocupação desordenada do solo e os riscos 

associados, são fundamentais para subsidiar ações de planejamento e administração pública, 

pois dará suporte a adequabilidade dos terrenos para os diferentes fins, minimizando os riscos 

de acidentes geológicos (MINEROPAR, 1998).  

A perturbação ou alteração dos padrões de drenagem, desestabilização das encostas e 

remoção da vegetação são fatores comuns, induzidos pelo homem, que podem dar início a 

deslizamentos de terra (HIGHLAND e BOBROWSKY, 2008).  

Neste contexto, estudos para buscar as melhores formas de se utilizar o solo são 

necessários. A utilização do Sensoriamento Remoto ganha destaque, pois permite a aquisição 

de dados terrestres precisos. O Sistema de Informação Geográfica (SIG) Spring 5.2.6, permite 

a coleta, armazenamento, manipulação, análise e representação de informações segundo a sua 

aplicabilidade. 

 

2 Contextualização 

A falta de diretrizes e normas de ordenamento de uso e ocupação do solo podem 

gerar cenários problemáticos, principalmente no que se refere à ocupação desordenada do solo 

nas áreas urbanas, aos conflitos de interesses na sua utilização e na própria gestão do espaço 

terrestre. A caracterização do local demonstrando a capacidade de uso do solo para cada área 

é importante para entender a fragilidade ambiental, além de permitir o conhecimento sobre 

quais áreas a ocupação urbana deve ser evitada e quais podem ser ocupadas livremente, e 

desta forma, servir de base para o zoneamento urbano. 

Segundo Pfaltzgraff (2007) programas governamentais com o objetivo de regular o 

uso e ocupação do solo, não tem acompanhado o aumento da concentração da população nas 

grandes metrópoles. Como consequência leva uma parte da população, principalmente, a mais 

carente, a ocupar áreas naturalmente inadequadas, suscetíveis a riscos naturais. 

O objetivo deste trabalho foi identificar áreas de risco no perímetro da área urbana do 

município de Saudade do Iguaçu PR, por meio de técnicas de geoprocessamento, com base 

nas características pedológicas, geomorfológicas e de uso e ocupação do solo. 
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3 Métodos e Procedimentos de Pesquisa 

3.1 Caracterização da Área de Estudo 

A área de estudo localiza-se no município de Saudade do Iguaçu que encontra-se na 

Mesoregião Sudoeste do Estado do Paraná, contando com uma área territorial de 148,395 

Km
2
, ficando a aproximadamente 413,95 Km da capital do Estado (HARDT, 2007). A 

posição geográfica central do perímetro urbano está localizada à latitude de 25 º 41 ' 40 '' S e 

longitude de 52 º 37 ' 08 '' W (IPARDES, 2013). A inserção do município se dá numa rede de 

cidades em que predominam municípios de pequeno porte.  

 

3.2 Estruturação da Base Cartográfica e Levantamentos Pedológico, Geomorfológico e 

Uso do Solo 

A produção dos mapas temáticos foi procedida pela utilização de dados do Plano 

Diretor, fornecidos pela Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu PR, e dos dados do 

município fornecidos por Bragatto (2014) da EMATER. Para gerar o Projeto e o Banco de 

Dados foram necessárias algumas etapas. Primeiro as lines do trabalho de Bragatto (2014) 

foram abertas no programa ArcGIS versão 10. 1, e exportadas para o programa AutoCAD 

(formato dwg) para criar o projeto. Os dados do projeto de Bragatto (2014) como, perímetro 

urbano atual, hidrografia, estradas e rodovias além de dados altimétricos foram importados 

para o Spring 5.2.6 e incorporados ao Banco de Dados nomeado “BcoSdd”. 

 

3.3 Identificação dos Tipos de Solos 

A identificação dos tipos de solo presentes na área de estudo realizou-se com base na 

Carta de Solos do Sudoeste do Estado do Paraná, folha SG.22-V-C, escala 1:250.000 na 

forma de imagem, para identificar as grandes associações de solos, que ocorrem no local e a 

partir destes, utilizando álgebra de mapa em ambiente Spring 5.2.6 foram identificados de 

forma detalhada, todos os tipos de solos, que ocorrem na área urbana de Saudade do Iguaçu. 

No Spring as informações referentes ao relevo, as classes de declividade subsidiaram a 

classificação da área nos tipos de solo encontrados, o que resultou no Mapa de Solo da área 

urbana do município de Saudade do Iguaçu. 
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3.4 Geomorfologia da Área 

Para a elaboração do mapa do relevo foi utilizado um modelo digital de elevação do 

ASTER GEDEM, com resolução de 30m. O download da imagem do ASTER GEDEM foi 

realizado no site: www.gdem.ersdac.jspacesystems.or.jp. No Spring foi criado um novo plano 

de informação: “Dados ASTER”, na categoria MNT, no qual foram geradas as curvas de 

níveis a partir dos dados altimétricos. Estes dados possibilitaram gerar os mapas de 

declividade. 

 

3.5 Uso e Ocupação do Solo 

A elaboração do mapa de uso e ocupação do solo terrestre foi realizado por meio de 

uma carta temática elaborada na escala 1:50.000, baseado na imagem do Sensor OLI – 

“Operational Land Imager” do satélite LANDSAT 8, incluindo imagens atuais, contendo 

classes de uso referentes ao Solo Exposto, Mata Secundária, Pastagem, e Lavoura. O mapa de 

Uso e Ocupação do Solo foi gerado a partir da Imagem do Satélite Landsat 8, do dia 24 de 

março de 2014, na qual foram criadas as categorias: Solo Exposto, Lavoura, Mata Secundária 

e Pastagem. Para a classificação da imagem, amostras de cada categoria foram retiradas da 

imagem para os treinamentos. A partir dos treinamentos o programa elaborou 

automaticamente o mapa de uso e ocupação. 

 

3.6 Análises Físicas do Solo 

Foram coletadas 21 amostras de solo de 3 Kg distribuídos em 10 pontos conforme a 

metodologia de Santos (2005), sendo duas em cada ponto, uma do horizonte A e outra do 

horizonte B para Latossolos, Nitossolo e Chernossolos e do horizonte C para os Neossolos. 

Para a determinação do calhaus, cascalho e terra fina, além da textura do solo das amostras foi 

utilizada a metodologia da EMBRAPA (1997).  

 

4 Resultados e Discussão 

4.1 Análises Físicas do Solo 

As análises físicas das amostras de cada ponto subsidiaram a classificação das amostras.  

Quanto aos tipos de solos que abrangem a maior parte da área são os menos frágeis, sendo 

que os Nitossolos correspondem a 39,20 % da área, e os Latossolos a 28,38 % da área, 
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seguidos dos mais frágeis sendo os Chernossolos em 24,22 % e Neossolos com 8,20 % da 

área total (Tabela 01). 

 

Tabela 01. Área correspondente a cada tipo de solo. 

Tipo de Solo Área (ha) % da área total 

Latossolos Vermelhos – LV 158,4384 28,38 

Nitossolos Vermelhos – NV 218,8687 39,20 

ChernossolosHáplicos – MX 135,2033 24,22 

NeossolosRegolíticos– RR 45,8008 8,20 

Total 558,3113 100 

 

4.2 A Influência da Declividade na Vulnerabilidade do Solo 

A área de estudo foi separada em cinco classes de declividade, sendo que as declividades 

menores são menos vulneráveis a erosão e ao escorregamento de massa e as declividades 

maiores são mais vulneráveis. Os dados referentes a área em hectares (ha) correspondentes a 

cada classe de declividade estão dispostos na tabela 02. 

 

Tabela 02. Área correspondente a cada classe de declividade. 

Declividade Área (ha) % da área total 

0 - 6% 100,972214 18,10 

6 - 12% 161,593790 28,94 

12 - 20% 147,059911 26,34 

20 - 30% 102,884567 18,43 

> 30% 45,800843 8,20 

Total 558,311326 100,00 

 

4.3 Determinação das Áreas de Conflito entre o Uso e Ocupação Atual e as Classes de 

Capacidade de Uso 

Aos dados da tabulação cruzada entre o uso do solo (Figura 01) e as classes de uso estão 

dispostos na tabela 03.  
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Figura 01. Mapa de Uso e Ocupação do Solo em Março de 2014 no perímetro urbano de Saudade do 

Iguaçu. 

 

Observa-se que para a Classe Ia, o tipo de uso do solo que abrange a maior parte da área é 

de Solo Exposto com 59,66% da área total, seguido de Lavoura (11,9864 ha), Mata 

Secundária (11,9864 ha), e por último a categoria Pastagem (5,5800 ha). Analisando os 

resultados para a Classe Ib, o tipo de uso do solo com maior parte da área é de Solo Exposto 

(com ocupação urbana), com 70,7912 ha, ou 59,49% da área desta classe, seguido de Lavoura 

(22,2175 ha), Mata Secundária (17,5322 ha), e por último Pastagem (8,4486 ha).  

 

Tabela 03. Tabulação cruzada entre Tipos de Uso do Solo e Classes de Uso. 

Classes 

Tipos de Uso do Solo (área em ha) Área Total 

(ha) Lavoura Pastagem Solo Exposto Mata 

Secundária 

Classe Ia 11,9864 5,5800 41,7235 5,5800 69,9375 

Classe Ib 22,2175 8,4486 70,7912 17,5322 118,9893 

Classe IIa 19,5402 6,2493 54,2494 18,0103 98,0490 

Classe IIb 21,1657 6,5362 32,1617 18,2015 78,0649 

Classe IIIa 25,3729 9,3705 29,5800 31,8749 96,1982 

Classe IIIb 11,0302 4,3984 9,5003 18,0103 42,9391 

Classe V 15,0462 2,9983 16,0023 20,0183 54,0649 

Área Total (ha) 126,3588 43,5811 254,0081 134,295 558,3113 



P. 08 
 

 
 

5 Conclusão 

Os dados obtidos neste trabalho são de grande importância para entender melhor as 

características do meio físico e assim fundamentar as ações a serem tomadas para evitar riscos 

ambientais a população local e possíveis desastres.  As metodologias empregadas para o 

levantamento dos dados referente aos tipos de solos, tipos de relevo, uso e ocupação do solo, 

capacidade de uso, vulnerabilidade ambiental, foram consideradas satisfatórias. 

A vulnerabilidade quanto aos tipos de solo e relevo revelaram que a classe de 

vulnerabilidade I, correspondeu a 28,38 % do total; a classe de vulnerabilidade II, a 39,20 %; 

a classe de vulnerabilidade III a uma área 24,22 %; e a classe de vulnerabilidade IV, com 

8,20%. A matriz de tabulação que confrontou as cartas de capacidade de uso do solo e de uso 

atual do solo, identificando as áreas de conflito do uso do solo, demonstrou que na Classe Ia, 

com possibilidade de ocupação urbana em ≤ 90 %, há ocupação em 59,66 % da área total, 

restando áreas aptas a ocupação. 

Para a Classe Ib, com possibilidade de ocupação urbana em ≤ 70% há apenas 59,49 % 

da área ocupada para fins urbanos. Na Classe IIa, com possibilidade de ocupação urbana em ≤ 

60 % da área para uso urbano, há 55,33 % com ocupação urbana. Na Classe IIb, com 

possibilidade de ocupação urbana em ≤ 50% há 41,20 % da área com ocupação urbana. Na 

Classe IIIa, com possibilidade de ocupação urbana em ≤ 50 %, conta com ocupação urbana de 

30,75 % da área. Na Classe IIIb, classe com possibilidade de ocupação urbana em ≤ 30 %, 

conta com 22,13% da área desta classe com ocupação urbana. Mesmo que não tenham 

atingido o nível máximo de ocupação permitido a cada classe, medidas de caráter preventivo 

ou corretivo de combate à erosão ou movimentos de massa são necessários para evitar 

possíveis riscos de desastres ambientais.  

E na Classe V, classe inapta para a ocupação urbana, conta com 29,60% de ocupação 

urbana, áreas estas com ocupação irregular. 
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