
VI Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental 
Porto Alegre/RS – 23 a 26/11/2015 

 
 

IBEAS – Instituto Brasileiro de Estudos Ambientais 1 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO LOTEAMENTO PAINEIRAS INSTALADO NAS 
MARGENS DO LAGO DA USINA HIDRELÉTRICA GOVERNADOR JOSÉ RICHA – 

RIO IGUAÇÚ – NOVA PRATA DO IGUAÇU - PARANÁ 

 
Jéverson Longaretti(*), Dirceu Abatti, Amarildo Antonio Tessaro, Sideney Becker Onofre 
* União de Ensino do Sudoeste do Paraná - UNISEP - Faculdade Educacional e Dois Vizinhos - FAED - Av. Presidente 
Kennedy, 2601 - 85660-000 - Dois Vizinhos - Paraná. E-mail: jeverson_engenharia@hotmail.com 
 
RESUMO 
O parcelamento do solo para a instalação de loteamento é uma atividade que tem sido responsável pelo 
comprometimento da qualidade ambiental e segurança da qualidade de vida da população. Alterações nas características 
ambientais com efeitos secundários, como desabamentos de moradias, enchentes, assoreamento e poluição de cursos 
hídricos, destruição de cobertura vegetal nativa, desenvolvimento de processos erosivos, dificuldade de acessos a 
serviços, equipamentos e infraestrutura básica, são conhecidos. A aprovação de loteamentos em áreas próximas a lagos, 
rios, nascentes, e áreas de preservação ambiental pode comprometer as características físicas, químicas e biológicas do 
meio, pois é necessária a remoção da vegetação, movimentação de solo, entre outras, fazendo com que o ambiente não 
se recupere totalmente. Nesse sentido é que este trabalho teve por objetivo apresentar os impactos ambientais 
provocados pela implantação de um loteamento nas margens de um lago, localizado nas margens do Rio Iguaçu – Nova 
Prata do Iguaçu – Paraná. Como ferramenta de diagnóstico, foi utilizado um método de avaliação de listagem de 
controle (Check-List), onde ocorreu a visita “in loco” para listar os possíveis impactos. No local foram levantados ao 
todo 16 impactos de ordem biológica, física, antrópica. Analisando os impactos listados, é possível concluir que o 
empreendimento, causará interferências ambientais negativas, de ações permanentes, que dificilmente poderão chegar à 
estabilização. Todos os impactos descritos têm grande importância, porém o mais preocupante é que no local não haverá 
coleta de esgoto e apenas a construção de fossas sépticas, como sistema de tratamento, podendo trazer sérios danos 
como a contaminação do lençol freático e mananciais. A respeito da supressão da vegetação, esta não está relacionada 
apenas com a instalação do loteamento, mas também com a ocupação do local por meio da agropecuária e agricultura, 
pois a Área de Preservação Permanente (APP) já é explorada há décadas. Na listagem também foi ressaltada a presença 
de impactos positivos os quais recebem medidas de potencialização para que se possa melhorar o uso do mesmo em 
beneficio da população que os permeia, além de geração de emprego e renda, recolhimento de taxas e impostos ao 
município, sendo que estes retornarão à sociedade em forma de benfeitorias públicas, melhorando a qualidade de vida 
da coletividade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Meio ambiente; impacto ambiental, loteamento, licenciamento. 
 
 
INTRODUÇÃO 

Desde os primórdios da civilização o homem transforma o meio onde vive para satisfazer suas necessidades, 
desmatando florestas, fez fogo, construiu casas, plantou lavouras e pastagens, canalizou a água, domesticou animais, e 
ao longo do tempo cada vez mais foi transformando o ambiente natural. Se no inicio as necessidades que serviam como 
móvel para essas transformações eram a própria sobrevivência, ao longo do tempo essas necessidades passaram a ser 
outras, e o homem passou também a buscar o conforto e a comodidade. Atualmente vemos nos centros urbanos a 
expansão de loteamentos, buscando satisfazer as necessidades da crescente urbanização, bem como a implantação de 
loteamento de lazer e turismo ambiental e rural (NASCENTE et al., 2007). 
No processo de implantação dos loteamentos ocorre a substituição do ecossistema natural por outro totalmente 
desfavorável, que o homem tem total autonomia de modificação, de acordo com as suas necessidades. Onde o uso 
excessivo do solo sem planejamento causa sérios problemas ambientais. As áreas ocupadas irregularmente sem um 
planejamento são denominadas popularmente de “invasões”, podendo estar associadas à falta de legislação ou à 
aprovação indevida de loteamentos (BARROS et al., 2003; ABIKO; MORAES, 2009).  
Segundo Schlögl (2009), o Brasil hoje, é um país urbanizado com o maior fluxo de pessoas do campo para às cidades, 
aonde os índices de urbanização vêm aumentando sistematicamente em todo o país. A partir da década de 60, as cidades 
passaram por um processo de dispersão espacial, à medida que novas porções do território foram sendo apropriadas 
pelas atividades agropecuárias.  
É de suma importância observar que, na implantação e um novo loteamento, principalmente de imóveis que ocupa 
grandes áreas, é grande a possibilidade de ocorrência de grande número de impactos devido às modificações necessárias 
a sua implementação. Dentre esses impactos, destacam-se a contaminação do solo e da água, devido ao despejo 
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inadequado de dejetos de origem doméstica, podendo contaminar os lençóis freáticos de captação de água potável, 
circulação de automóveis, disposição de resíduos sólidos, compactação do solo, escoamento superficial, gerando 
também problemas como o assoreamento do leito dos corpos hídricos, e alterações nas características físico-químicas e 
microbiológicas da água.  
Por meio deste estudo foi possível apresentar um diagnóstico e um prognóstico ambiental, buscando mostrar os 
impactos ambientais provenientes da implantação desse loteamento nas margens de uma represa. Os impactos foram 
classificados e caracterizados, dentro da política de uso e ocupação do solo, sendo posteriormente apresentadas medidas 
mitigadoras, compensatórias e potencializadoras, além disso, foi proposto um Plano de Monitoramento para a área em 
estudo. 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia adotada para a determinação dos impactos causados pela implantação de um loteamento nas margens do 
lago da represa Usina Governador José Richa – Rio Iguaçú - Nova Prata Do Iguaçu – Paraná e as modificações 
ambientais antrópicas, foram realizadas por meio de uma série de metodologias preconizadas e aceitas pelos órgãos 
ambientais e encontradas na legislação ambiental, sendo que este trabalho em um primeiro instante foi do tipo 
bibliográfico em pesquisas sobre casos semelhantes. 
Para a localização da área, foram elaborados os mapas de visão geral da área de estudo, da localização do 
empreendimento dentro do perímetro do município e um mapa de uso e ocupação do solo. O mapa de visão geral foi 
elaborado a partir de uma imagem de satélite gratuita no aplicativo Google Earth, com data de cobrimento da área em 
26/04/2011. 
Para a confecção do mapa de localização do empreendimento utilizou-se de programas e arquivos mais específicos à 
área de geoprocessamento, como arquivos Shapefile, que é uma extensão criada através do programa Spring. Outro 
programa utilizado foi o Global Mapper, que serve de ponte entre o arquivo Shape e o programa Google Earth. O mapa 
de uso e ocupação do solo foi realizado utilizando o programa Autocad, com a criação de pontos e polígonos para a 
separação entre os diversos tipos de usos do local. Com todos os polígonos feitos, foram colocadas hachuras ou pinturas 
diferentes para cada uso e criado uma legenda. 
O trabalho de campo foi realizado com incursões ao local, onde primeiramente reconheceu-se a área em estudo e 
posteriormente foram realizados coletas de dados. Nas atividades de campo, foram caracterizados impactos, onde os 
mesmos foram registrados com máquina fotográfica para posterior interpretação e análise. Após o levantamento e 
registro dos impactos, para facilitar sua avaliação e posterior discussão, foi utilizado o método de uma listagem de 
controle. Para a descrição dos impactos foram analisadas as características geológicas e geomorfológicas do local, a 
caracterização climática e descrição do meio Biológico (Fauna e Flora). 
Depois de averiguadas as interferências dos impactos levantados, foram elaboradas medidas de controle para os 
impactos negativos, visando a mitigação ou eliminação dos mesmos, pois estes trazem prejuízos a grande parte dos 
envolvidos no processo; e medidas de estímulo aos impactos positivos, com o intuito de potencializar os mesmos, 
melhorando a qualidade de vida das pessoas e o relacionamento destas com o meio. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Caracterização do Local 

A área do presente estudo está localizada na região Sudoeste do Paraná na Linha Grápia município de Nova Prata do 
Iguaçu – PR, frente a Praia Artificial do município, as margens do lago da Usina Governador José Richa (UHGJR) – 
Rio Iguaçu - PR, com as seguintes coordenadas UTM Latitude 25°33'51.38"S e Longitude  53°21'4.67"O – Figura 1. 
Seguindo todas as exigências do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), o Loteamento foi criado como Loteamento 
Paineiras que possui 20% da sua área destinado a, reserva legal, respeitando os 30 m a partir do nível da cota máxima de 
operação da Usina Governador José Richa, que é a cota 325,00 m em relação ao nível do mar, e o loteamento terá 
apenas dois atracadores para barcos, ambos de uso coletivo como define o órgão ambiental.  
As áreas do loteamento estão distribuídas da seguinte forma: 20 % como reserva legal com uma área de 1,92 ha, 
dividido em dois locais dentro do perímetro do loteamento, 21,36 % em área de preservação permanente com uma área 
de 2,05 ha, 40,85% de lotes considerado como área útil do loteamento para comercialização, que compreende uma área 
de 3,92 ha e 17,79 % da área é utilizada para instalação de ruas com um total de 1,70 ha. 
Segundo o IAPAR (2013) Figura 04, o clima é Cfa - Clima subtropical; temperatura média no mês mais frio inferior a 
18º C (mesotérmico) e temperatura média no mês mais quente é superior a 22º C, com verões quentes, geadas pouco 
frequentes e tendência de concentração das chuvas nos meses de verão, contudo sem estação seca definida. 
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Figura 1: Localização do loteamento dentro do perímetro do Município de Nova Prata do Iguaçu. Fonte: 

Autores do trabalho. 
 
Uso e ocupação do solo 

 

O Loteamento Paineira (Figura 2) possui a Licença Prévia e de Instalação, que foi obtida junto ao Instituto Ambiental 
do Paraná, depois de adquirido uma série documentos e estudos, portanto este loteamento esta autorizado a ser 
implantado neste local. 
Segundo o Plano Diretor Município de Nova Prata do Iguaçu; Lei Nº 878/2008,quando o parcelamento se localizar 
dentro de áreas definidas como Distritos Turísticos a faixa a que se refere o Inciso VI deste artigo, para todos os efeitos 
legais, em torno do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Salto Caxias, será de 30 (trinta) metros, contados a partir da 
Cota 325,00. 
De acordo com o quadro acima o Loteamento Paineira atende todos os requisitos exigidos pelo plano diretor Municipal, 
somando a reserva legal com a área de preservação permanente temos mais do que o obrigatório no plano diretor e o 
equipamento publico possui maior porcentagem em relação a área útil que determinado. 
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Figura 2: Mapa do uso e ocupação do Loteamento Paineira. Fonte: Autores do trabalho. 

 
As áreas do loteamento estão distribuídas da seguinte forma: 20 % como reserva legal com uma área de 1,92 ha, 
dividido em dois locais dentro do perímetro do loteamento (RL-1 e RL-2), 21,36 % em área de preservação permanente 
com uma área de 2,05 ha (APP), 40,85% de lotes considerado como área útil do loteamento para comercialização, que 
compreende uma área de 3,92 ha e 17,79 % da área é utilizada para instalação de ruas com um total de 1,70 ha. 
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Impactos observados na área 

Os principais impactos ambientais observados na área em estudo estão apresentados em uma listagem de controle, que 
podem ser observados na tabela 1. 
Em análise a Listagem de Controle presente no Quadro 01, verifica-se que os principais impactos observados são: a) 
Meio Biológico: Eliminação da flora e da fauna, Supressão dos corredores de biodiversidade e Aumento na população 
de vetores. 
b) Meio Físico: Alteração na paisagem, Formação de processos erosivos, Alteração na qualidade da água e Possibilidade 
de assoreamento do lago. 
c) Meio Antrópico: Aumento na geração de resíduos, Aumento da população local, Incremento na movimentação de 
automóveis, Aumento nos níveis de ruído, Estímulo a pesca e a caça ilegal, Possibilidades de acidentes, Geração de 
emprego e renda, Especulação imobiliária e Aumento na arrecadação de impostos e taxas. 
Dentre as medidas adotadas para esses impactos os impactos no meio biótico, destacam-se a criação de áreas de 
proteção para a flora e fauna silvestre, bem como o plantio de novas mudas; isolar a área protegida para evitar que 
pessoas e animais domésticos adentrem no local. Adotar um programa de educação ambiental, por meio de palestras e 
cursos sobre meio ambiente e inserir placas de sinalização com frases sobre conservação ambiental. 
 

Tabela 1: Matriz de avaliação de impactos ambientais – Listagem de Controle. 

Impactos Observados 
Atributos 

Positivo Negativo M/P 

1. Eliminação da flora e da fauna - X X 

2. Supressão dos corredores de biodiversidade - X X 

3. Aumento na população de vetores - X X 

4. Alteração na paisagem - X X 

5. Formação de processos erosivos - X X 

6. Alteração na qualidade da água - X X 

7. Possibilidade de assoreamento do lago - X X 

8. Aumento na geração de resíduos - X X 

9. Aumento da população local X X X 

10. Incremento na movimentação de automóveis - X X 

11. Aumento nos níveis de ruído - X X 

12. Estímulo à pesca e a caça ilegal - X X 

13. Possibilidades de acidentes - X X 

14. Geração de emprego e renda X  X 

15. Especulação imobiliária X X X 

16. Aumento na arrecadação de impostos e taxas X - X 

P (+) – Positivo – N (-) – M/P Medidas e Programas. 

 

Buscar a conexão ente as áreas através de túneis subterrâneos, permitindo a passagem dos animais sem que estes estejam 
em perigo de atropelamento ou caça ilegal e; Selecionar locais para a disposição de resíduos; adotando um local para 
disposição dos resíduos recicláveis. Estes locais devem ser identificados para que haja a coleta dos mesmos. Para os 
resíduos orgânicos é possível adotar um programa de educação ambiental, visando minimizar e adotar um programa 
para que cada moradia adote a técnica de compostagem dos mesmos, reduzindo assim a quantidade de rejeitos. 
Para os impactos do meio físico, busca-se manter o máximo possível da paisagem inalterada, reservando locais para a 
proteção da mesma, plantar espécies nativas em detrimento das exóticas, além de manter o solo sempre coberto com 
grama e árvores com raízes profundas a fim de manter o solo, evitando o carregamento do mesmo em direção ao lago. Já 
as águas pluviais devem ser coletadas de forma correta para que não escorram pela superfície do evitando assim a perda 
do solo e o consequente assoreamento dos corpos hídricos próximos e realizar análises periódicas da qualidade da água 
da área de influência do loteamento. 
Quanto aos impactos do meio antrópico, a proposta é promover instruções para a diminuição dos resíduos gerados, 
reutilizando embalagens, fazendo compostagem dos orgânicos e separando os materiais recicláveis, além de realizar um 
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programa de educação ambiental para o uso racional e correto das vias de acesso, além de implantar um programa de 
readequação da estrada, bem como otimizar a sinalização das vias de acesso. 
 
 

CONCLUSÃO 

Ao finalizar o diagnóstico ambiental do Loteamento Paineiras, constatou-se a ocorrência de diversos impactos 
ambientais, tanto na fase de implantação quanto na fase de ocupação do mesmo.  
Como ferramenta de diagnóstico, foi utilizado um método de avaliação de impacto ambiental, chamado listagem de 
controle (check-list), onde ocorreu a visita “in loco” para listar os possíveis impactos. No local foram levantados ao todo 
16 impactos de ordem Biótica, Física, Antrópica. Analisando os impactos listados, é possível concluir que o 
empreendimento, causará interferências irreversíveis que dificilmente poderão chegar à estabilização.  
Todos os impactos descritos têm grande importância, porém o mais preocupante é que no local não haverá coleta e 
tratamento do esgoto e origem doméstica e isso serão adotados fossas sépticas. 
Na listagem também foi ressaltada a presença de impactos positivos os quais recebem medidas de potencialização para 
que se possa melhorar o uso do mesmo em beneficio da população que os permeia. Foram diagnosticados dois impactos 
positivos no loteamento, geração de emprego e renda, recolhimento de taxas e impostos ao município, devendo esses 
retornar a comunidade em forma de benfeitorias públicas, melhorando a qualidade de vida da coletividade. 
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