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EBDM-ESTUDO BÁSICO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 
 

Os estudos básicos são elaborados pelas Entidades de Classe ligadas ao 
Sistema Confea/Crea/Mútua e tem como finalidade orientar os partidos políticos, 
candidatos, gestores públicos, autoridades e lideranças municipais acerca das ideias e 
soluções da engenharia, agronomia e geociências para o desenvolvimento sustentável 
dos municípios. 
 
1 TÍTULO 
 
Desassoreamento do Lago Municipal de Umuarama-PR. 
 
 
2 PÚBLICO ALVO 
 
O Lago Aratimbó, por tratar-se de um lago municipal, os benefícios de seu 
desassoreamento e estabilização será percebido por toda a população com ganhos 
coletivos e estendendo-se estes para os visitantes da cidade. Para os órgãos municipais 
e ambientais, considere-se o cumprimento de sua responsabilidade social e a resposta 
aos anseios da comunidade e a redução de gastos com a manutenção do lago. 
 
 
3 PROBLEMA 
 
Lago artificial, construído durante a expansão habitacional entre o Jardim Aratimbó e 
Jardim Cruzeiro, que permitiu a implantação de vários bairros novos. 
Tornou-se um ponto de encontro nos finais de tarde e principalmente aos finais de 
semana e feriados, tratando-se de um cartão de visitas da cidade e ponto de lazer para 
todos os munícipes (UMUARAMA, 2020). 
No entanto, problemas de assoreamento contínuo está condenando o seu volume de 
água, e transformando a beleza do lago em um problema ambiental e de saúde que 
reclama uma solução urgente. 
Seu desassoreamento já ocorreu, onde foram retirados os materiais acumulados em 
seu corpo hídrico. Entretanto, essa técnica resolveu temporariamente o 
assoreamento, e o acúmulo de detritos continua ocorrendo, e a problemática não foi 
resolvida a longo prazo.  
 
 
4 OBJETIVOS 
 
Propõe-se uma solução técnica duradoura, visando a proteção do Lago contra o 
assoreamento contínuo, respeitando as características do local, a convivência com a 
área vizinha urbanizada e com o mínimo de impacto ambiental. 
 
 
 
 



 
 

 
 

5 PROPOSTAS 
 
Realizar a implementação do projeto envolvendo a Prefeitura de Umuarama, 
Secretaria de Meio Ambiente Municipal, comunidade escolar municipal, estadual e 
superior. 
 
Algumas técnicas de recuperação e restauração são exemplificadas a seguir: 

 Dragagem: A dragagem é uma técnica necessária para desassoreamento 
imediato do corpo hídrico. Sua técnica consiste em realizar inicialmente coletas 
de amostras de sedimentos, para realizar análises laboratoriais, seguido de 
processo de sucção de lodo (Conama, 2004).  

 Hidrossemeadura: É um plantio de baixo custo indicado para revegetação 
rápida de solos estéreis. Considerando o tipo de solo, inclinação e quantidade 
de luz é escolhida uma diversidade de gramíneas e leguminosas, assim como 
adubos e insumos, que proporcionarão uma revegetação rápida e eficiente. As 
gramíneas evitam o início do processo erosivo bem como o carregamento de 
sedimentos superficiais. 

 Mantas vegetais: Pode ser desenvolvida a partir de fibra de coco, palha, sisal, 
juta, ou combinação destas. Auxilia no desenvolvimento da vegetação, em 
locais em que intempéries como água e vento atrapalham, e fixação das 
sementes no solo. É utilizada em áreas susceptíveis a erosão, pois retém as 
partículas de solo, sementes e umidade, auxiliando no processo de vegetação.  

 Técnicas de nucleação: Essa medida de restauração baseia-se na integração da 
comunidade existente com a paisagem atual, ou seja, é refazer a sucessão 
natural local, através da atuação humana. Existem diferentes técnicas de 
nucleação, economicamente atrativas, como: Núcleos de Anderson; Poleiros 
artificiais; Núcleos de galharias; Transposição de solos. 

 Arbóreas: Em palavras simples, as árvores funcionam como “guarda-chuvas” no 
solo, as raízes agem como “presilhas” no mesmo, sendo que a vegetação em 
geral, reduz consideravelmente a velocidade da água corrente no solo. Essas 
características tornam um ambiente perfeito para proteção de corpos hídricos. 
 

Em uma cobertura florestal intacta, a infiltração da água no solo é quase total e a 
contaminação dos mananciais mínima. Dentre diversos papéis ecológicos das arbóreas, 
uma delas é atuar na contenção de enxurradas e retenção de sedimentos, auxiliando 
na rede de drenagem bem como na redução de assoreamento do corpo hídrico 
(Attanasio, et al., 2006). Na Figura 1 é apresentado um exemplo de cinturão verde no 
corpo hídrico (1A) e a atuação da mata ciliar na proteção do corpo d’água (1B). 
 



 
 

 
 

 
Figura 1. Diferentes fatores relacionados ao efeito protetor realizado pelas matas 

ciliares em relação ao corpo hídrico. Fonte: Attanasio, et al. (2006). 
 

Ressalva-se que a efetivação do desassoreamento do Lago Municipal ocorrerá de 
maneira estendida com o emprego de técnicas conjuntas de recuperação e 
restauração, bem como campanhas de conscientização, monitoramento e promoção 
de educação ambiental para a população. 
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