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RESUMO 

 

Trajano Gracia Neto. Critérios para definição de perímetro e de atividades de Zona de 

Amortecimento em Unidades de Conservação da Natureza de Uso Sustentável. 

 

Apresentar uma proposta com critérios para definição de perímetro e de atividades em 

Zona de Amortecimento em Unidades de Conservação da Natureza de Uso Sustentável, tendo 

como referência a Floresta Nacional (FLONA) de Irati, com sede no município de Fernandes 

Pinheiro e parte da área no município de Teixeira Soares, e entorno nesses dois municípios e 

ainda nos municípios de Imbituva e Irati. O elemento inicial foi a delimitação de microbacias 

e frações de sub-bacias hidrográficas vinculadas aos Rios das Antas e Rio Imbituva, com a 



exclusão de microbacias à montante, localizadas em áreas urbanas dos municípios de 

Fernandes Pinheiro, Irati e Teixeira Soares, e à jusante, com a inclusão de microbacias 

hidrográficas em uma faixa suficientemente proporcional à área da Unidade de Conservação 

em consideração. A avaliação se deu nas diferentes formas de ocupação antrópica, cobertura 

florestal e rede hidrológica, com a segmentação de áreas ambientais homogêneas 

diferenciadas, conforme quatro tipologias básicas de zona de proteção e de conservação, cada 

uma delas com dois níveis de importância: prioritárias e especiais.  

Foram utilizadas técnicas de geoprocessamento em cartas planialtimétricas e imagens de 

satélites para a obtenção de dados planialtimétricos. Foi elaborado um conjunto de zonas de 

usos, inclusive com sobreposição das zonas compatíveis, que resultou num zoneamento, o 

qual foi comparado com outras propostas, em outras unidades de conservação. 
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INTRODUÇÃO 

 

1.1 Introdução geral 

 

O Brasil, país megadiverso, propõe em sua Constituição Federal que se deve garantir 

para a atual e as futuras gerações um ambiente ecologicamente equilibrado e na condição de 

bem de uso comum, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo (BRASIL, 1988). A implementação de parte dessa premissa foi estabelecida no 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), por meio da Lei nº 

9.985/2000, regulamentada pelo Decreto nº 4.340/2002, o qual atribui atualmente ao Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a gestão das unidades de conservação 

federais (BRASIL, 2000). 



O SNUC prevê duas categorias de unidades de conservação conforme suas 

atribuições, sendo a de Unidades de Proteção Integral e Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável,  onde nesta segunda está inserida a Floresta Nacional.  

Para a implementação e gestão de unidades de conservação é previsto plano de 

manejo, instrumento técnico que deve prever para sua área atividades compatíveis, zona de 

amortecimento e os seus corredores ecológicos com atividades e medidas com o fim de 

promover à sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas.  

Serve como contraste a avaliação fitossociológica da Floresta Nacional de Irati em que 

Figueiredo (2009), conclui com registros semelhantes à cobertura florestal original, e as por 

Albuquerque (2009) em que as avaliações dos faxinais de Rebouças apresentam alta 

degradação, com isso entendo que possuem semelhanças com os remanescentes florestais nos 

imóveis do entorno dessa UC Federal. 

 Quanto a fauna está afetada em seus diferentes níveis populacionais em relação 

aos integrantes da cadeia alimentar, em que os predadores maiores são os mais prejudicados 

em suas sobrevivência e reprodução, porém, contrastante a avifauna que é variada e os 

indícios são que suas populações são expressivas (ANJOS, 2002).   

Os solos da microrregião estudada possuem diferentes graus de fragilidade, indo desde 

fraca a muito fraca, e com isso, devendo ser levado em consideração no planejamento do uso 

do solo, conforme similaridade com estudo na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, no 

entorno do Parque Nacional do Iguaçú (MUCHAILH, 2002). 

Segundo o IBAMA (2001), o Projeto Corredores Ecológicos foi criado com o objetivo 

de proteger as florestas tropicais numa escala ampla, de forma a manter a integridade dos 

ecossistemas e com a sua gestão realizada de forma participativa, sendo que os corredores, 

devido as escalas e modelos de gestão, apresentam características de aplicação biorregional. 

A tendência atual de crescimento dos Índices de Desenvolvimento favorece o 

estabelecimento de critérios que permitam a sustentabilidade da área rural (IPARDES, 2006). 

Quanto ao respaldo legal para a formulação de normas restritivas e autorizativas, o 

Brasil possui um elenco considerável dessas para a definição de zonas de amortecimento. 

No que se refere ao SNUC este objetiva a proteção dos ecossistemas com a 

preservação de áreas representativas, controle e zoneamento das atividades potencial ou 

efetivamente poluidoras, proteção de áreas ameaçadas de degradação, educação ambiental de 

comunidades, inclusive para que estas sejam ativas na defesa do meio ambiente.  



O Decreto nº 99.274/90 que regulamenta a Política Nacional do Meio Ambiente prevê 

a implantação de unidades de conservação e preservação ecológica, assim como nas áreas 

críticas de proteção, um sistema permanente de acompanhamento dos índices locais de 

qualidade ambiental.       

No tocante ao Decreto nº 4.339/2002, que institui princípios e diretrizes para a 

implementação da Política Nacional da Biodiversidade diretamente ao SNUC, pode-se 

destacar que a conservação e a utilização sustentável da biodiversidade devem contribuir para 

o desenvolvimento econômico e social e para a erradicação da pobreza. Ainda a gestão dos 

ecossistemas deve buscar o equilíbrio apropriado entre a conservação e a utilização 

sustentável da biodiversidade, assim como, os ecossistemas devem ser dentro dos limites de 

seu funcionamento. 

A Lei 9.985/2000, denominada de Lei do SNUC, determina que uma UC, para estar 

credenciada para desenvolver atividades, requer que seja formulado um Plano de Manejo e 

neste deve constar a definição da Zona de Amortecimento, que enquanto não o for assim, esta 

será correspondente de um entorno de dez quilômetros, conforme prevê a Resolução 

CONAMA nº 013/90, na qual, qualquer atividade que represente impacto deve ser avaliada e, 

se possível, de credenciamento por parte do órgão gestor das UCs. 

Neste mesmo decreto está previsto que quando ocorrerem empreendimentos com 

impactos não mitigáveis e passíveis de riscos que possam comprometer a qualidade de vida de 

uma região ou causar danos aos recursos naturais, estes serão objeto de compensação 

ambiental, destinando recursos, principalmente para elaboração, revisão ou implantação de 

plano de manejo, aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, 

monitoramento e proteção da unidade, compreendendo sua área de amortecimento e 

implementação de pesquisas necessárias ao manejo da unidade de conservação. 

O ICMBio estabelecerá normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos 

recursos da Zona de Amortecimento e dos corredores ecológicos e da respectiva UC. 

Consta também no decreto que regulamenta o SNUC que cada categoria de UC será 

objeto de um regulamento, os quais ainda não foram completamente formulados e o que 

constitui mais uma  contribuição desta dissertação. 

A Resolução CONAMA nº 9/96 define “corredores remanescentes” citado no artigo 7º 

do Decreto nº 750/93 como “corredor entre remanescentes caracteriza-se como sendo faixa de 

cobertura vegetal existente entre remanescentes de vegetação primária em estágio médio e 



avançado de regeneração, capaz de propiciar habitat ou servir de área de trânsito para a fauna 

residente nos remanescentes”. 

 Os corredores entre remanescentes constituem-se pelas matas ciliares em toda 

sua extensão e pelas faixas marginais definidas por lei e pelas faixas de cobertura vegetal 

existentes nas quais seja possível a interligação de remanescentes, em especial, às unidades de 

conservação e áreas de preservação permanente. 

A Resolução CONAMA nº 13/90 dispõe sobre normas referentes às atividades 

desenvolvidas no entorno das Unidades de Conservação, considerando a necessidade do 

estabelecimento, com urgência, de normas referentes ao entorno das Unidades de 

Conservação, visando à proteção dos ecossistemas ali existentes, determina que o órgão 

responsável por cada Unidade de Conservação, juntamente com os órgãos licenciadores e de 

meio ambiente, definirão as atividades que possam afetar a biota da Unidade de Conservação. 

Nas áreas circundantes das Unidades de Conservação, num raio de dez quilômetros, qualquer 

atividade que possa afetar a biota, deverá ser obrigatoriamente licenciada pelo órgão 

ambiental competente. 

A falta de um relacionamento mais estreito entre as administrações e a população do 

entorno de unidades de conservação faz com que essas comunidades vejam o IBAMA e seu 

sucessor, o ICMBio, apenas como órgãos fiscalizadores e repressores. Isso se agravou a com a 

alteração de suas linhas de atuação, quando passaram a atuar com enfoques diferentes.  FN 

Ritápolis (2006) 

O Conselho Consultivo da FLONA de Irati é um dos canais mais importantes de 

interlocução com as populações do entorno, bem como toda a região, para que se tenha um 

relacionamento mais ativo entre a UC e a comunidade. 

As principais ameaças às UCs brasileiras, federais e estaduais no interior dessas, até 

1997, conforme Queiroz, (1997), de um conjunto de 679 foram, por ordem decrescente: 

Estradas (51,8%), Caça e Pesca (32,1%), Queimadas (26,7%), Pressão de pólo de 

desenvolvimento (25,4%), Alteração de Regime Hídrico (20,8%), Conflitos com população 

residente (18,4%), Exploração de Madeira (18,4%), Conflito com áreas indígenas (6,7%), 

Mineração (6,2%) e Garimpagem (4,6%). Estas constatações foram, via de regra, para UCs de 

médio e grande porte, na Amazônia, sendo que para as UCs de pequeno porte que se 

encontram no Sul do Brasil, essas ameaças são mais relacionadas aos entornos das mesmas.  



Herrera (1970) reconheceu uma crise ambiental, resultado de um sistema de valores 

em grande parte destrutivos, com o que a solução não seria aplicação conjuntural de “medidas 

corretivas” mas sim a “criação” de uma sociedade intrinsicamente compatível com seu meio 

ambiente. 

Os critérios fundamentais para a definição do perímetro de Unidade de Conservação 

de Uso Sustentável vêm a ser, a delimitação apresentada pelas microbacias hidrográficas que 

demandam aos principais cursos de água situados no limite ou no interior delas, assim como a 

exclusão de áreas urbanas que estejam contidas nesse componente hidrográfico. A não 

abrangência das áreas urbanas situadas em microbacias relacionadas ao entorno das UCs deve 

ser objeto de compensações ambientais por parte dos municípios e/ou estado correspondente, 

como legislação municipal e/ou estadual mais rigorosa, criação de UCs por parte desses entes 

federados. 

Critérios de uso do solo enquadram-se na condição básica de sustentabilidade, e duas 

delas fazem parte do Código Florestal, que são as Áreas de Preservação Permanente (APP) e a 

Reserva Florestal Legal (RFL), que exigem uma cobertura florestal mínima para cada imóvel 

rural. 

Critérios de atributos geomorfológicos vêm a ser a declividade da superfície do solo 

em pelo menos três faixas, sendo a primeira sem restrições para cultivos agrícolas, pecuária e 

floresta homogênea, a segunda com restrições para atividades agrícolas, pecuária e floresta 

homogênea e a terceira com restrição total para atividades antrópicas, sejam de produção ou 

de ocupação por construções, que são as consideradas APP. 

Lopez (1993) argumenta que o uso múltiplo busca conseguir elevados rendimentos de 

bens e serviços provenientes dos recursos naturais e, simultaneamente, perenizando a 

obtenção de variedades de produtos que requerem insumos fundamentais, tempo e a 

manifestação dos fatores ecológicos, biológicos e físicos, próprios do ambiente natural do 

lugar, resultando em oferta à humanidade, das funções sociais de produção, de proteção e de 

recreação. 

As Zonas de Uso adotadas pelo ICMBio são agrupadas conforme seus potenciais e 

tipo de atividade permitida, em três categorias: 

- A categoria Produtivista permite atividades agrícolas, pecuária e florestal conforme 

as técnicas tradicionais e as com maiores graus de mecanização; 



- A categoria Conservacionista permite atividades agroecológicas, silviecológicas e 

pecuária orgânica, todas fundamentadas em termos de sustentabilidade; 

- A categoria Preservacionista não permite atividades constantes nas duas outras 

categorias, mas apenas pesquisa, monitoramento e coletas de reposição genética e de 

manutenção de níveis de população para outros ambientes.  

As Zonas de Uso da Zona de Amortecimento iguais ou similares às do interior da UC 

quando contíguas são as situações ideais para que haja continuidade territorial, fluxo de 

biodiversidade e compatibilidade de utilização. 

Outro aspecto a ser considerado é a poluição das águas e perda de capacidade 

produtiva do solo pela falta de práticas conservacionistas nas lavouras do entorno, 

considerando que a grande maioria dos solos não são planos. 

Muchailh, (2007) destaca que as informações mais importantes de uma bacia são a 

forma, a declividade e o tamanho da pendente, as quais correspondem ao grau de dissecação 

do relevo nas unidades de paisagens.  Summerfield (1991) considera que as várias formas de 

rampa são determinadas por fatores geomorfológicos, exercendo influência direta nos fluxos 

híbridos. A matriz da dinâmica de paisagem do entorno da FLONA representa um estado de 

habitat alterado que envolve manchas ou fragmentos. 

 

1.2 Corredores de biodiversidade 

 

Muchailh (2007) interpreta que os corredores são estruturas lineares de paisagem, que 

englobam, no mínimo, dois fragmentos que originalmente eram conectados, sendo 

importantes para o controle dos fluxos hídricos e biológicos na paisagem. 

Quanto à importância dos fragmentos nos microcorredores, Zimmerman e Bierregaard 

(1986), ao estudarem anfíbios em reservas do “Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos 

Florestais”, na Amazônia, concluíram que o mais importante não era a área, mas sim que a 

reserva contivesse microhabitats adequados para a reprodução dos animais. 

Muchailh (2007) considera que no caso de fragmentação de habitats continentais, a 

teoria de Biogeografia de Ilhas, de MacArthur e Wilson (1967), não é totalmente adequada. 

Conforme Metzger (1998), nestes casos, o isolamento depende de fatores como as distâncias e 

áreas de todos os fragmentos vizinhos, o arranjo espacial dos fragmentos e as características 

do ambiente entre os fragmentos. Tais efeitos, entretanto, podem ser atenuados se as 

populações não estiverem completamente isoladas uma das outras, a exemplo de 



metapopulações, cujos fluxos podem evitar perda de uma espécie em um determinado 

fragmento, ao impedir a extinção em outros e permitir a recolonização dos mesmos.  

O arranjo e a dinâmica no ambiente, conforme esta teoria, proporciona mais 

resistência à população (SAVIO ÁVILA, 2004). Segundo a autora, devem ser valorizados os 

elementos que promovem conectividade, em uma abordagem regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 01. - Áreas prioritárias para conservação da biodiversidade segundo MMA 

 

 



1.3 Topografia como elemento básico de classificação de uso do solo 

 

De Amo et al, (2009) propõe que microbacias com até 15% de declividade média 

devem ser florestadas com 25% de cobertura e para declividades médias, iguais ou maiores 

que 15% serem florestadas com 50% de cobertura, no mínimo.  

Bertoni (2008) afirma que, “Para o condicionamento da capacidade de uso da terra, a 

topografia, na maioria dos casos, constitui um dos fatores de maior importância”. 

Para fins de planejamento conservacionista é suficiente delimitar as zonas em que 

ocorrem determinadas classes de declive, além da direção e o sentido das declividades. 

De acordo com o Manual Brasileiro para Levantamento da Capacidade de Uso, são 

oito as classes de declividade usualmente discriminadas em função das limitações oferecidas 

para o trabalho das máquinas agrícolas. 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

        O objetivo geral deste trabalho é a elaborar um diagnóstico e apresentar uma 

proposta de perímetro para Zona de Amortecimento de Unidade de Conservação de Uso 

Sustentável, tendo como referencial a Floresta Nacional de Irati, e definir atividades 

antrópicas do entorno, compatíveis com as do interior da UC e, além disso, fazer um 

comparativo com outras propostas de Zona de Amortecimento. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Os principais objetivos específicos deste trabalho é caracterizar a situação fundiária e 

ambiental dos imóveis do entorno, com ênfase no aspecto florestal, como um dos principais 

suportes potenciais de atividades sustentáveis no entorno delimitado como Zona de 

Amortecimento. 

- Caracterizar a ocupação antrópica para efeito de avaliação e proposição de 

ordenamento espacial e de dinâmica de atividades com base sustentável.  



- Diagnosticar canais de interatividade e propugnar os possíveis laços permanentes 

que permitam a incorporação, atualização e alterações de informações e dados de interesse e 

correlação com os aspectos técnicos, sociais e ambientais do entorno delimitado como Zona 

de Amortecimento, também como supridores do SIG.  

- Atender ao disposto no item XVII do Artigo 2º da Lei 9.985/2000 que prevê que 

atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de 

minimizar os impactos negativos sobre a unidade de conservação. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Revisão bibliográfica de fundamento legal e contextualização de 

desenvolvimento sustentável 

 

         O Artigo 225 da Constituição Federal preceitua que “todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Para assegurar esses objetivos compete ao 

Poder Público, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas e da mesma forma a diversidade e a integridade do 

patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de 

material genético. 

Para garantir o que consta no mencionado artigo, o correspondente executivo deverá 

definir em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos, assim como são elencados pontualmente as formas para o alcance 

desses objetivos através dos artigos da Lei 6.938/81 referente a Política Nacional do Meio 

Ambiente.  

A Lei 9.985/2000 ao estabelecer critérios e normas para a criação, implantação e 

gestão de Unidades de Conservação, define essas áreas como espaços territoriais e seus 

recursos ambientais, incluindo as águas juridicionais, com características naturais relevantes, 

legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, 

sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.  



A Resolução CONAMA nº 249/99 estabelece diretrizes para a Política de Conservação 

e Desenvolvimento Sustentável da Mata Atlântica que no Item 6 têm como princípios para 

efeito da definição da Política de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Mata 

Atlântica, os seguintes princípios: 

• Utilização da Mata Atlântica em condições que assegurem a preservação do meio 

ambiente e o uso múltiplo de seus recursos naturais; 

• Proteção da diversidade biológica com base na conservação e no manejo sustentável; 

• Recuperação das áreas degradadas e recomposição das formações florestais; 

• Valorização das iniciativas que promovam o desenvolvimento social em bases 

sustentáveis, recuperando a importância das populações tradicionais; 

• Ação governamental integrada de modo a promover a gestão descentralizada e 

participativa dos recursos naturais; 

• Definição e fortalecimento de instrumentos para a conservação e desenvolvimento 

sustentável dos recursos naturais. 

As Linhas Programáticas são compostas de setores como a Mineração, onde deve ter  

normas regulatórias, ações de fiscalização e controle setorial que priorizem a conservação e o 

desenvolvimento sustentável do Bioma; a aplicação dos recursos financeiros disponibilizados 

para a compensação ambiental integralmente nas unidades de conservação, nas áreas de 

preservação permanente e no reflorestamento; desenvolvimento de metodologia com vistas à 

avaliação ambiental estratégica da política, planos e programas do setor mineral em nível de 

Mata Atlântica; identificação dos principais sítios de recursos minerais passíveis de uso 

sustentável e aqueles ecologicamente sensíveis, visando o Zoneamento Ecológico-

Econômico. 

No setor da Agricultura, a adoção das microbacias hidrográficas como unidade de 

planejamento e de trabalho, por constituírem unidades geográficas naturais e pela faculdade 

de se encontrar fatores ambientais, econômicos e sociais em condições homogêneas, mais 

apropriadas para o estabelecimento de planos de uso e manejo, monitoramento e avaliação das 

interferências do homem no meio ambiente; estabelecimento de ações em microbacias, de 

forma participativa e multidisciplinar, envolvendo a comunidade e suas organizações e 

entidades públicas e privadas na identificação de potencialidades e limitações locais e 

regionais, de forma a assegurar a estabilidade ambiental, a melhoria da produtividade 

agrosilvopastoril e o bem-estar da população local; priorização das linhas de pesquisa agrícola 



voltadas para o desenvolvimento de sistemas agrosilvopastoris, visando a criação de 

alternativas de produção a partir de espécies nativas e exóticas na Mata Atlântica, buscando a 

recomposição da sua elevada diversidade biológica, através de sistemas integrados e 

sustentáveis; estabelecimento de um zoneamento territorial no âmbito dos municípios para 

definir áreas de expansão industrial e urbana e áreas de produção agrícola, objetivando a  

proteção das áreas de preservação ambiental e minimizando a pressão antrópica sobre os 

ambientes naturais, permitindo uma melhor definição das políticas ambientais, de uso do solo 

e da água, de bem-estar social, de saúde e de desenvolvimento rural; apoio a projetos voltados 

para a recuperação de áreas degradadas com espécies nativas, mediante a utilização de 

práticas conservacionistas, com vistas à recomposição da cobertura vegetal e à melhoria da 

produtividade do solo, como estratégia para reduzir o avanço das atividades humanas sobre os 

remanescentes da Mata Atlântica; promoção da proteção e o monitoramento dos recursos 

hídricos disponíveis na microbacia hidrográfica, visando aumentar e assegurar sua 

disponibilidade para atender à demanda atual e à futura e permitir uma maior diversificação 

das atividades econômicas; promoção de atividades de treinamento e capacitação das 

comunidades, no que se refere ao manejo dos recursos naturais, visando a intensificação da 

produção por unidade de área, de forma sustentável, bem como à especialização da mão-de-

obra produtiva, permitindo a agregação de valor aos produtos primários e o aparecimento de 

novos produtos e mercados locais e regionais; condicionar a aplicação do crédito rural oficial 

e de outras formas de incentivos à execução de planos de uso, recuperação e proteção dos 

recursos naturais, principalmente do solo e da água, avaliados por critérios e indicadores de 

sustentabilidade. 

No setor de Reforma Agrária, promover a regularização e definir critérios para 

assentamentos rurais em áreas de remanescentes; promover a aplicação dos instrumentos 

decorrentes do Imposto Territorial Rural, contidos na Lei nº 9.393/96, para garantir a 

conservação e a proteção dos remanescentes.                                 

 Como instrumentos para implementação das Diretrizes da Política de 

Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Mata Atlântica foram elaborados com os 

seguintes objetivos: 

• Estabelecer sistema de gestão do Bioma, destacando o papel do governo na 

coordenação das ações em parceria com os estados e municípios, buscando uma permanente 



interlocução com as entidades não governamentais setoriais e ambientalistas, garantindo 

maior participação nas decisões. 

 •  Reforçar a competência supletiva do IBAMA e concorrente dos órgãos 

estaduais. 

 • Estabelecer mecanismos e instrumentos legais, tributários e financeiros para 

viabilizar o desenvolvimento sustentável e a conservação da Mata Atlântica. 

 • Desenvolver programas setoriais de pesquisa sobre os recursos naturais em 

nível nacional/regional/estadual com vistas à conservação dos remanescentes e à 

recomposição da Mata Atlântica. 

 • Estabelecer uma nova aprendizagem de tecnologias que ampliem a 

produtividade com base na sustentabilidade, evitem impactos e desastres ambientais e possam 

promover o conhecimento e o respeito aos valores do meio ambiente, especialmente nas UCs 

e áreas privadas de relevante interesse ecológico da Mata Atlântica.     

 

3.1.1 Fundamentos gerais para estabelecimento de zona de amortecimento 

 

O Inciso IV – Componente 4, do Item 9, do Decreto nº4.339/2002 prevê o 

Monitoramento, Avaliação, Prevenção e Mitigação do Impacto sobre a Biodiversidade: 

engloba diretrizes para fortalecer os retrocitados e promover a recuperação de ecossistemas 

degradados e de componentes da biodiversidade sobreexplorados. 

biodiversidade.   

 Os sub-itens 2, 3 e 7 do item 10.2 determina o fortalecimento, expansão de pesquisas 

ecológicas de longa duração, preferencialmente em UCs, compromisso de promover e apoiar 

a pesquisa sobre impactos das alterações ambientais na produção agropecuária e na saúde 

humana,  

O sub-item 10.3.3 estabelece que devem ser desenvolvidos estudos para o manejo da 

conservação e utilização sustentável da biodiversidade nas reservas legais das propriedades 

rurais, conforme previsto no Código Florestal, e ainda, no sub-item 10.3.7 apoiar estudos 

sobre o valor dos componentes da biodiversidade e dos serviços ambientais associados. 

O sub-item 11.1, do Componente 2, como diretriz para conservação de ecossistemas, 

específica que a promoção de ações de conservação in situ da biodiversidade e dos 

ecossistemas em áreas não estabelecidas como UC, mantendo os processos ecológicos e 



evolutivos e a oferta sustentável dos serviços ambientais, assim como no sub-item 11.1.2, 

desenvolver estudos e metodologias participativas que contribuam para a definição da 

abrangência e do uso de zonas de amortecimento para as unidades de conservação, e ainda, no 

sub-item 11.1.3, planejar, promover, implantar e consolidar corredores ecológicos e outras 

formas de conectividade de paisagens, como forma de planejamento e gerenciamento regional 

da biodiversidade, incluindo compatibilização e integração das reservas legais, áreas de 

preservação permanentes e outras áreas protegidas. 

O sub-item 11.1.5 especifica que deve haver participação dos três níveis de governos e 

da sociedade civil na promoção e apoio de estudos de melhoria dos sistemas de uso e de 

ocupação da terra, assegurando a conservação da biodiversidade e sua utilização sustentável, 

em áreas fora de unidades de conservação de proteção, e inclusive em terras indígenas, 

quilombolas e de  outras comunidades locais, com especial atenção às zonas de 

amortecimento de unidades de conservação. 

A Resolução Nº 420/2009 do CONAMA, dispõe sobre critérios e valores orientadores 

de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o 

gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de 

atividades antrópicas.     

Gudynas (2004), em seu trabalho “Naturaleza y estrategias de desarrollo” ressalta que 

para as zonas de amortecimento é previsto o estabelecimento de atividades compatíveis e 

admissíveis, o que remete ao conceito do Limite de Crescimento, ao qual temos como 

referência o recente o relatório “Os limites de crescimento”, elaborado por Meadowas et al. 

(1972), encarregados pelo Clube de Roma, Organização que reúne os países mais 

desenvolvidos do planeta, o qual foi realizado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts 

(MIT), com uma mensagem muito clara de que não podia se invocar um crescimento 

econômico continuado já que os recursos eram finitos, pois mais cedo ou mais tarde 

conflitaria com esses limites. Assim, a Natureza que sempre se manteve por fora da temática 

do desenvolvimento, repentinamente toma um papel central na discussão. Esse estudo 

provocou diversas reações contrárias na América Latina, como a do Presidente da OEA, Galo 

Plaza, sob a alegação de que não poderiam ser aplicadas as normas dos países desenvolvidos 

também para os países em desenvolvimento.  



Hélio Jaguaribe, sociólogo brasileiro, em 1973, considerava que o continente não 

enfrentava uma sobre-exploração, nem tinha uma superpopulação, classificando o estudo do 

MIT como neo-malthusiano. 

A resposta mais elaborada contra os estudos do MIT veio da Fundación Bariloche 

(Argentina). A réplica, a cargo de Amílcar O. Herrera e uma equipe de colaboradores, buscou 

“provar, além de toda dúvida legítima, que no futuro previsível o meio ambiente e os recursos 

naturais não imporiam limites físicos absolutos”, mas reconhecia uma crise ambiental, que é 

resultado de um sistema de valores, em grande parte, destrutivos, portanto, a solução não seria 

a aplicação conjuntural de “medidas corretivas” senão a “criação de uma sociedade 

intrinsicamente compatível com seu meio ambiente”. 

Porém, o “Informe de Bariloche” se sustenta em que a contaminação deve ser posta 

em “termos de seu verdadeiro significado, aonde praticamente todas as suas formas seriam 

controláveis e suas causas e soluções dependeriam de decisões políticas e econômicas”.  

Gudynas (2004) comenta que, ao apresentar alternativas à dialética desenvolvimento 

ilimitado ao crescimento sustentável, em 1981, a União Internacional para a Conservação da 

Natureza (IUCN), com apoio do Fundo Mundial para a Vida Silvestre (WWF) e do Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), define como conceito de 

desenvolvimento sustentável “a modificação da biosfera e a aplicação dos recursos humanos, 

financeiros, vivos e inanimados em altares da satisfação das necessidades humanas e para 

melhorar a qualidade de vida do homem. Para que um desenvolvimento possa ser sustentado, 

deve ter em conta, além dos fatores econômicos, os de índole social e ecológica, e deverá ter 

em conta a base de recursos vivos e inanimados, assim como as vantagens e inconvenientes a 

curto e longo prazos de outros tipos de ação”.   

 

3.1.2 Manejo de Ecossistemas 

 

Comenta Morsello (2001) que o ”Manejo de ecossistemas” é um conceito que vem 

sendo adotado na última década, pelos responsáveis por reservas naturais, florestas de 

conservação de recursos e florestas de exploração industrial, como um paradigma de 

sustentabilidade. A aparente incongruência da adoção de um mesmo conceito por interesses 

tão contrastantes tem uma única razão: não existe definição única de manejo de ecossistemas. 

É uma noção ampla de limites pouco claros, cuja conceituação varia entre os grupos de 

profissionais da conservação biológica, manejo de recursos e literatura popular. AGEE, 



(1996). Slocombe (1996) o define como “a manipulação deliberada com objetivo de manter a 

sustentabilidade ou integridade ecológica de um ecossistema”.  

Nos EUA já se acredita que o manejo necessita ser adaptativo, caracterizando-se por 

um programa contínuo de monitoramento dos objetivos, análise periódica das alternativas 

possíveis de políticas de ação, e capacidade institucional de alterar as práticas de manejo 

quando alternativas melhores estiverem disponíveis (MEFFE & CARROL, 1997).” 

Segundo Mackiinnon et al. (1986), há especificamente vários objetivos que podem ser 

alcançados com a avaliação do manejo: 1) verificar se os objetivos do manejo e o plano em si 

são realistas; 2) julgar se os recursos financeiros e humanos são suficientes para alcançar 

esses objetivos; 3) divulgar os progressos alcançados aos interessados; 4) auxiliar na 

preparação de programas de manejos do futuro; 5) ajudar no entendimento do valor que as 

UCs têm para a comunidade nacional e internacional; 6) auxiliar na melhoria das técnicas de 

manejo. 

Entre as formas de avaliações, as quais abrangem as institucionais, pode se acrescentar 

a realizada através de comitês locais de conselheiros da área protegida (MACKINNON et al., 

1986). 

“Quanto às variáveis a serem avaliadas no manejo, Faria (1997) apresenta nove 

grupos, incluindo aspectos como sistema político, legal e administrativo, planejamento, 

informações existentes, usos atuais, programas de manejo, características biogeográficas e 

ameaças.” 

As condições básicas, ou seja, as características físicas, biológicas, sociais e culturais 

da área protegida com importância para o manejo, dentre outras, são:  

- as características da área, incluindo clima, solos, recursos hídricos, formações 

geológicas, áreas de grande beleza cênica, formações vegetais e tipos de ecossistemas, 

listagens de flora e fauna; 

- as características das espécies, como as que estão ameaçadas, as espécies-chave, as 

doenças e os focos de utilização humana das espécies; 

- os aspectos culturais, como por exemplo sítios arqueológicos ou religiosos; 

- o histórico e a extensão dos assentamentos humanos no interior e nas imediações da 

área protegida; 

- o status legal e de fato da propriedade da terra; 

- os tipos de atividades de susbstistência e comerciais empreendidas; 



- as utilizações atuais da área protegida, incluindo pesquisa científica, educação 

ambiental, caça, pesca e coleta; extração de madeira, pastoreio por fauna exótica, agricultura e 

mineração; 

- a localização detalhada com coordenadas geográficas e descrição dos limites; 

- a situação legal e toda a legislação pertinente a área. 

No plano nacional, devem ser incluídas informações a respeito da existência de planos 

de desenvolvimento e da estratégia nacional de conservação que afetam área. Já no regional, 

deve-se descrever as características biofísicas, culturais e socioeconômicas da região. 

 

 

 

 

 

3.2 Revisão bibliográfica de princípios de manejo participativo 

 

Para Borrini-Feyeraben (1997), o termo “Manejo Participativo” (também denominado 

como co-manejo, manejo conjunto, manejo compartilhado, manejo por interessados 

múltiplos, ou seja, de mesa redonda) é usado para descrever uma situação na qual alguns ou 

todos os interessados pertinentes a uma UC estão envolvidos de forma substancial com as 

atividades do manejo. Especificamente, em um processo de manejo participativo, a instituição 

que tem jurisdição sobre a UC, geralmente estatal, desenvolve uma aliança com os outros 

interessados, principalmente residentes locais e usuários dos recursos, que especifica e garante 

suas responsabilidades com respeito à UC. 

Os integrantes da aliança identificam: um território protegido (ou conjunto de 

recursos) e seus limites; o espectro de funções e usos sustentáveis que é possível promover; os 

interessados reconhecidos para a unidade de conservação, as funções e responsabilidades que 

cada interessado deve assumir; os benefícios e direitos específicos outorgados a cada 

interessado; um conjunto acordado de prioridades de manejo e um plano de manejo; os 

procedimentos para tratar os conflitos e negociar as decisões coletivas, com respeito a tudo 

que foi anteriormente mencionado; as regras específicas para o monitoramento, avaliação e 

revisão do acordo de aliança e o plano de manejo relativo, segundo as necessidades.  



Os interessados se vêem seriamente afetados pela forma com que uma unidade de 

conservação é manejada. 

Para Renard (1996), citado por Morcello (2006) em todos os casos, é fundamental, 

pelo menos, uma versão branda do manejo participativo, quer dizer, a consulta e busca de 

consenso entre os interessados e o manejo da UC.  

No “Programa de Desenvolvimento do Turismo Sustentável no entorno do Parque 

Nacional do Iguaçú”, (IBAMA/Secretaria de Estado do Turismo do Paraná, 2007), o atual 

plano de manejo prevê programas de proteção e manejo para o entorno, dentre eles, o 

subprograma de recreação com atividades turísticas para serem desenvolvidas junto ao 

parque, sendo que algumas já foram implementadas, principalmente as que estavam previstas 

para a área das Cataratas. Neste mesmo documento também consta o subprograma de 

Incentivo a Alternativas de desenvolvimento que tem por objetivo envolver as comunidades 

locais, os setores produtivos e as lideranças comunitárias com os objetivos do parque, através, 

da difusão e implementação de atividades produtivas com menor impacto, como o 

ecoturismo. A capacitação profissional dos envolvidos surge a partir da mobilização da 

população em torno da proposta do programa, a fim de conhecer um pouco mais sobre o 

turismo. É necessário compreender que a qualidade ambiental é base da atividade turística, 

pois, um ambiente descaracterizado e degradado não atrai pessoas. O mesmo ocorre com a 

cultura local, esta também deve ser preservada, pois só assim o visitante terá a oportunidade 

de vivenciar uma experiência legítima, junto a um produto com valores realmente importantes 

e que preserve as características originais e de identidade local. “Foram realizados cursos, 

treinamentos, reuniões e discussões de propostas e ações para o desenvolvimento do turismo 

como atividades econômica e social para a região”.        

As partes deveriam, dessa forma, desenvolver um organismo permanente ou semi-

permanente, em que cada uma delas estaria representada justa e equitativamente, para que se 

fizesse o monitoramento e revisão constantes do acordo. Nessa situação ideal, todos os 

interessados tomariam a iniciativa de declarar o estado de proteção e formar a aliança, e 

teriam a vontade, posicionamento político, capacidade de organização e recursos para 

contribuir na tomada de decisões e atividades de implementação, porém, sendo rara essa 

situação, mesmo que as condições sejam favoráveis.  

 

3.3 Concepção de uso múltiplo de Floresta Nacional  



 

Salomão (1997) conceitua as Florestas Nacionais como unidades de conservação da 

biodiversidade que cumprem, também, finalidades sociais e econômicas, por meio da geração 

de produtos e subprodutos da floresta, como madeira, recreação, lazer ao ar livre, peixes e 

sementes, entre outros. Para tanto, faz-se necessário que as FLONAS sejam consolidadas, 

sendo sua utilização baseada em planos de manejo elaborados de forma a atender às funções 

da floresta. A mesma autora, ao descrever o histórico da fundação, em 1946, da FLONA de 

Araripe (CE) e dos Parques Florestais INP, em áreas doadas pelos estados e adquiridas. 

“O termo uso múltiplo da floresta surgiu na década de 50, no Serviço Florestal 

Americano, quando os silvicultores discutiram o seu papel no manejo das Florestas Nacionais. 

Até então, as Florestas Nacionais americanas eram manejadas, visando a obtenção de um 

único produto, a madeira. Incorporadas às áreas florestais de grande potencial madeireiro, 

existiam as áreas de menor valor para este fim, mas que poderiam ser utilizadas para produzir 

forragem, ou mesmo servir para a caça ou recreação. Surgiu aí a idéia de que o silvicultor 

deveria manejar a área florestal para diferentes produtos, substituindo o manejo para um único 

produto pelo manejo integrado dos principais produtos naturais da floresta. A partir de então, 

o conceito de uso múltiplo foi instituído e aprovado pelo Congresso Florestal Americano,  

para as Florestas Nacionais, por intermédio da Ata do Uso Múltiplo e Rendimento 

Sustentável, em 1960 conforme SILVA (1988); BOWES e KRUTILLA (1989); LOPEZ 

(1993), citados por SALOMÃO  (1997).  

O uso múltiplo se refere ao manejo integrado dos recursos naturais, para obter 

madeira, água, recreação, peixes e outros produtos, de tal forma e em tal combinação que 

atenda as necessidades sociais e econômicas do homem, sem deteriorar o ambiente. 

“Atualmente, é um conceito aplicado no mundo inteiro para a problemática do manejo 

de florestas, que inclui os temas: recreação ao ar livre, pastagens, exploração de madeira, 

manejo de bacias, vida silvestre e peixes” conforme LOPEZ (1993), citado por SALOMÃO 

(1997). 

Ainda referente ao trabalho de Lopez (1993), citado por SALOMÃO, (1997), “no uso 

múltiplo se busca conseguir variados e elevados rendimentos de bens e serviços, provenientes 

dos recursos naturais, assegurando, ao mesmo tempo sua perpetuação para obter variedades 

de produtos que necessitam, como insumos fundamentais, de tempo e da manifestação dos 



fatores ecológicos, biológicos, e físicos, próprios do ambiente natural do lugar”. Estes bens e 

serviços oferecem à humanidade, as funções sociais de produção, de proteção e de recreação: 

1. Funções sociais de Produção – a floresta como fornecedora de grande 

quantidade de matéria-prima, para uso direto ou para industrialização de produtos madeireiros 

e não-madeireiros. 

2. Funções Sociais de proteção a floresta proporciona, por meio da cobertura 

arbórea e arbustiva, proteção efetiva do solo, contra as erosões e os assoreamentos dos cursos 

d'água, resultando em melhor qualidade dos solos, da água e do ar e contribuindo para manter 

a qualidade de vida dos animais e do homem. 

3. Funções Sociais de Recreação – a floresta proporciona um tipo de recreação ao 

ar livre, composta, geralmente, de passeios, piqueniques e outras atividades, e tem assumido, 

cada vez mais, um papel fundamental na manejo das florestas”. 

  

Na elaboração de um plano manejo florestal, visando o uso múltiplo da área, deverão 

ser considerados os princípios de relacionamento entre os bens e serviços de uma floresta, 

proposto por Teegurden (1979), apresentados por SILVA (1988). 

 

3.4 Metodologia de critérios para a definição de zona de amortecimento 

 

 No trabalho intitulado Roteiro Metodológico para a gestão de área de proteção 

ambiental, APA, Arruda et al. (2001), no item  3, O Planejamento biorregional e sua relação 

com as APAs, os autores consideram que “procura englobar ecossistemas inteiros, de modo a 

proteger e recuperar a sustentabilidade de seus componentes. Isto estimula os mecanismos 

que fazem com que estes ecossistemas funcionem”. Segundo estes mesmos autores, “O 

planejamento biorregional é um processo organizacional que capacita as pessoas a tratarem 

juntas, a adquirir informações, a refletir cuidadosamente sobre o potencial e problemas de sua 

região, a estabelecer metas e objetivos, a definir atividades, a implementar projetos e ações 

acordados pela comunidade, a avaliar progressos e a ajustar sua própria abordagem” (72). 

As áreas protegidas, aliadas às iniciativas de preservação de espécies ameaçadas, aos 

jardins botânicos e bancos de sementes, cumprem um papel insubstituível no esforço para a 

conservação da biodiversidade. Entretanto, nas últimas décadas, presenciamos extensa 

antropização dos ecossitemas, que resultou em fragmentos de paisagens e incomunicabilidade 

das áreas protegidas. Esta situação provoca efeitos negativos conhecidos sobre as populações 



biológicas e coloca em xeque a efetividade da conservação da biodiversidade nestas Unidades 

isoladas. O planejamento biorregional propõe alternativas de soluções a estes problemas. 

“Embora a aplicação do planejamento biorrregional seja recente, existem no Brasil, 

diversas iniciativas biorregionais de planejamento, como por exemplo, o projeto de 

planejamento biorregional da Chapada do Baturité e o Ecomuseu Aberto do Cerrado, além 

dos comitês de bacias hidrográficas.  

O Projeto Corredores Ecológicos, proposto pelo IBAMA no âmbito do Programa 

Piloto de Proteção das Florestas Tropicais do Brasil – PP-G7, foi criado com o objetivo de 

proteger as florestas tropicais numa escala ampla, de forma a manter a integridade dos 

ecossistemas e com a sua gestão realizada de forma participativa. Os corredores, em função 

da sua escala e modelo de gestão, apresentam características de aplicação biorregional. 

 

3.5 Operacionalização das UCs e interfaces com as comunidades do entorno 

 

Nas propostas para gerenciamento de UCs e implementação de Plano Manejo e Zona 

Amortecimento, Theulen (2003), aponta o aumento e a melhoria da capacitação de pessoal, a 

maior rapidez na liberação dos recursos financeiros e a agilização da máquina burocrática 

institucional como principais soluções para os problemas de gerenciamento e manejo das 

unidades de conservação. Todavia, estudos desenvolvidos por James (1999) revelam que em 

termos de pessoal, a situação no Brasil é uma das piores do mundo, inclusive abaixo da média 

da América do Sul. 

Contribuiu Griffith (1997) na incorporação de decisões comunitárias sobre 

zoneamento usando a análise “Gestalt” da paisagem foi apresentado ao IBAMA um roteiro 

metodológico de zoneamento ecológico-econômico em APAs, de modo a promover as 

diretrizes de uso e ocupação do solo e a gestão ambiental nessas unidades de conservação. É 

um modelo participativo que usa uma abordagem Gestalt de análise de aptidão do uso da terra 

e que pode encorajar maior compromisso da comunidade, no sentido de agir contra a 

especulação e resguardar as diretrizes estabelecidas. 

Em um novo paradigma de planejamento, especialmente  se leva em consideração o 

alto grau de participação comunitária necessária para evitar distorções provocadas pela 

especulação. Acredita-se que o principal problema da APA é o risco de alguém, 

principalmente o especulador, desrespeitar as restrições definidas para ela, o que abriria 



perigoso precedente (GRIFFTH, 1989; CÂMARA, 1993). A solução para que se evitem tais 

distorções é criar entre os habitantes da comunidade da APA uma cultura organizacional que 

cuida disso. 

 

3.6 Revisão bibliográfica de configuração de Áreas Estratégicas como delimitadoras 

de Zonas Ambientais (Zonas de Uso) 

As Áreas estratégicas são devido as seguintes condições:  

por causa da sua relevância em termos de peculiaridades ambientais ou por 

apresentarem atributos de reconhecido valor pela sociedade; ou 

por estarem submetidas a impactos ambientais de grande significância ou conflitos 

que exijam ações de gestão incisivas e emergenciais. 

Os procedimentos para classificação das Áreas Ambientais Homogêneas: 

prioridades e definição de Áreas Estratégicas segundo as informações e critérios 

técnicos sistematizados; 

definição de tipologias das Áreas Estratégicas (proteção, conservação e de produção 

intensiva florestal, agrícola e de pecuária) segundo as políticas de ação programática e 

normativa exigidas pelo padrão ou problemática da área protegida; 

 

As diretrizes normativas de gestão: 

 Caráter geral para Áreas Ambientais Homogêneas; 

 Caráter mais específico para Áreas Estratégicas; 

 Referenciamento nos principais elementos ambientais a proteger, conservar ou 

preservar; 

 Estabelecer dispositivos de controle dos problemas e conflitos mais emergentes no 

quadro ambiental da Zona de Amortecimento. 

Em razão da similaridade de aspectos fundamentais de uma Zona de Amortecimento 

de Unidade de Conservação de Uso Sustentável com as atribuições das APAs, considerar-se-a 

a metodologia desenvolvida pelo IBAMA (2001) como importante contribuição na elaboração 

de propostas apresentadas neste trabalho. 

Arruda (2001), em seu trabalho considera que “o Zoneamento Ambiental deverá ser 

elaborado simultaneamente aos Programas de Ação. O desenho das ações que compõem o 

Plano de Gestão levará em conta os aspectos institucionais, os mecanismos e os instrumentos 



legais já existentes, como elementos a serem considerados na sua formulação. Mas o 

zoneamento ambiental pode acrescentar normas específicas para a conservação e o uso dos 

recursos naturais no território da  APA. 

O ordenamento territorial, a ser definido no zoneamento permitirá definir ações 

especializadas que se orientam e se direcionam à consolidação de um cenário futuro favorável 

para alcançar os objetivos da APA. 

O ordenamento territorial e as normas ambientais, que constituem o Zoneamento 

Ambiental têm, portanto, o mesmo ponto de partida – o Quadro Socioambiental, e são 

formulados a partir do grau de conhecimento da biodiversidade da APA e da identificação e 

avaliação dos problemas e conflitos, das oportunidades e potencialidades decorrentes das 

formas de conservação da biodiversidade, uso e ocupação do solo e da utilização dos recursos 

naturais da área. Esse processo deve ser aprimorado ao longo das fases de planejamento.  

Na elaboração do Zoneamento Ambiental, Fase 1, o  Quadro Socioambiental, 

elaborado durante o processo de planejamento, tem papel fundamental na elaboração do 

zoneamento inicial da APA, por subsidiar a identificação de áreas socioambientais 

homogêneas.  

As áreas socioambientais homogêneas a serem definidas na etapa de planejamento da 

fase 1, correspondem a uma compartimentação do território da APA em parcelas com 

peculiaridades ambientais e condições de ocupação homogêneas. A delimitação dessas áreas 

homogêneas, do ponto de vista ambiental, tem duas finalidades fundamentais no 

planejamento e implementação da fase 1: são a base para a formulação preliminar do 

zoneamento da APA; e constituem a referência territorial das demais ações do Plano de 

Gestão. 

Essas áreas direcionam, nesta fase do planejamento, a organização dos Programas de 

Ação, através da articulação dos Programas com as situações/áreas típicas. Para as atividades 

do Sistema de Gestão, essas estabelecem as bases territoriais de organização do processo 

participativo, a criação de canais e demais estruturas, descentralizadas, atuando como 

elemento facilitador. 

As Áreas Ambientais Homogêneas constituem instrumento de operacionalização e de 

otimização de recursos para as atividades desenvolvidas por organizações civis, na 

mobilização e participação social, nas ações de educação ambiental e de defesa do patrimônio 

ambiental. 



Para a identificação das Áreas Ambientais Homogêneas e no estabelecimento de Áreas 

Ambientais Homogêneas são considerados os seguintes critérios: 

 Categoria das peculiaridades ambientais, especialmente a diversidade biológica; 

 Condições de ocupação do território da APA; 

 Composição de situações interagentes; 

 Aspectos institucionais dos municípios abrangidos e, dependendo do número maior ou 

menor de municípios ou da verificação de polaridades de interesses, estabelecer uma 

delimitação política e institucional favorável à gestão; 

 Projeção do sistema viário e seus reflexos na estruturação regional e na indução de 

atividades (exemplo: vias de acesso que induzem à localização e expansão de 

nucleações comunitárias para áreas rurais com atributos paisagísticos ou 

biodiversidade a preservar);   

 Tendências macroeconômicas ou macrorregionais, referentes ao crescimento dos 

setores primários, ramos do secundário e terciário que apontam para o adensamento 

populacional da APA. 

 Essas áreas constituem setores territoriais da APA com homogeneidade de: 

 Peculiaridades ambientais 

 Condições de ocupação; 

 Oportunidades; 

 Aspectos institucionais; 

 Padrões de derivação ambiental, com evolução positiva ou negativa, em relação ao 

estado primitivo do meio ambiente. 

 

A subdivisão do território da APA em Áeas Ambientais Homogêneas inicia-se pelo 

reconhecimento das condições de ocupação e peculiaridades ambientais no contexto do 

Quadro Socioambiental. Essas peculiaridades ambientais (PA) e condições de ocupação (CO), 

em sua expressão espacial, podem abranger as seguintes categorias (exemplificativas): 

Peculiaridades ambientais: 

 Grandes mosaicos de paisagem (componentes bióticos e abióticos), PA1; 

 Territórios em expansão ou retração da biodiversidade, PA2; 

 Exemplares de um bioma ou de biótopos, áreas-núcleo e corredores, PA3; 



 Padrões geomorfológicos e terrenos com características geotécnicas vulneráveis, 

submetidos a formas de ocupação urbana intensivas e degradadas, em termos físicos e 

sanitários;   

 Concentrações de acervo arqueológico ou paleontológico, possivelmente associadas a 

exemplares ou concentrações espeleológicas; 

 Núcleos populacionais remanescentes que guardam marcas culturais, comunidades 

objeto de incentivos; 

 Áreas com potencial paisagístico e atributos climáticos, hidrológicos ou culturais para 

atividades de turismo ambiental;  

 Centros e nucleações urbanas ou loteamentos de recreio em expansão, direcionadas 

para áreas com formações vegetacionais relacionadas aos exemplares de bioma e 

biótopos a preservar. 

Condições de ocupação: 

 Sub-bacias que são destinadas a mananciais ou a disposição de efluentes, sofrendo 

problemas graves de poluição; 

 Ocupação agrícola com pacotes tecnológicos inadequados ao padrão solo-clima, 

acarretando desequilíbrios nos processos naturais; 

 Áreas com predomínio de baixa densidade populacional, ligadas a atividades 

rurais; 

 Atividades de silvicultura, em terrenos com padrões geomorfológicos acidentados, 

serranos, ou montanhosos, onde devem ser incentivadas formas de manejo mais 

aptas e produtivas, voltadas ao desenvolvimento de economias de interesse 

ambiental e social; 

 Áreas urbanas em expansão e com adensamento populacional por atratividade de 

mão-de-obra. 

O Quadro Socioambiental formulado no Planejamento da Fase 1, após os ajustes e 

avaliações sofridos na Oficina de Planejamento 1, contém o aporte de informações, dados e 

análises necessários a interpretações da dinâmica socioambiental da APA, o que contribui de 

maneira essencial para a identificação de espaços diferenciados, levando ao reconhecimento 

das áreas ambientais homogêneas que compõem a APA.  



A dinâmica socioambiental da APA e sua região é configurada por situações 

interagentes no âmbito interno e externo à Unidade protegida. Essas situações interagem de 

maneira positiva ou negativa quanto à realização da missão da APA.  

Constituem situações interagentes, na APA e sua região: 

 Uma ONG de defesa da APA (+); 

 A presença de áreas-núcleo conservadas (+); 

 Espécies endêmicas ou ameaçadas, importantes para biodiversidade (+); 

 Corpo hídrico em bom estado de conservação (+); 

 Um núcleo urbano em expansão, sem estruturas de saneamento básico (-); 

 Uma Prefeitura com instrumentos e mecanismos de gestão ambiental (+); 

 Manejo e tipo de agricultura desconforme com capacidade de uso da terra (-); 

 Pecuária extensiva, de baixa produtividade, expandindo-se sobre áreas com formações 

vegetacionais em estágio médio de recuperação (-); 

 Comunidade de agricultores dispostos a participar e adotar novas técnicas de manejo 

(+); 

 Loteamentos de chácaras, no caso de especulação imobiliária, com lotes de dimensões 

inferiores ao potencial de suporte do relevo-solo e de disposição de efluentes (-); 

 Um grupo de empresas interessado em investir na modernização de processos e 

tecnologias ambientais (+); 

 Poder local incentivando a instalação de indústrias com projeto e processo produtivo 

pouco adequados ao ambiente biótico e abiótico da APA (-); 

 Presença de universidades na região com programas de pesquisa em Biotecnologia 

(+).   

Essas situações interagentes na região e território da APA expressam a dinâmica do 

Quadro Socioambiental. Este, certamente irá sinalizar diretrizes para a delimitação das Áreas 

Ambientais Homogêneas e de princípios normativos correlatos. 

Enquanto não formalizado o Zoneamento do entorno, serão tratados caso a caso, 

conforme a legislação vigente no perímetro paralelo de 10 km. 

No enquadramento de Tipologia de Áreas Ambientais Homogêneas cada Área 

Ambiental delimitada apresenta uma homogeneidade interna que traduz um padrão de 

qualidade ambiental. O plano de gestão da APA estabelece políticas para equacionar 

problemas ou promover potencialidades que caracterizam cada Área Ambiental. 



Nesse sentido, é necessário que essas áreas estejam classificadas segundo seus 

padrões, ou seja, que se enquadrem em uma tipologia capaz de refletir a política de gestão. O 

enquadramento das Áreas Ambientais Homogêneas deverá ser direcionado pelos seguintes 

padrões: 

 Áreas de Proteção – A política é de preservar espaços com a função principal de 

proteger a biodiversidade, sistemas naturais ou patrimônio cultural existentes, embora 

possa admitir um nível de utilização em setores já alterados do território, com normas 

de controle bastante rigorosas.  

 Enquadram-se neste padrão as seguintes peculiaridades ambientais 

exemplificativas: 

 Remanescentes de ecossistemas e paisagens pouco ou nada alterados; 

 Refúgio de fauna ou flora importantes; 

 Configurações geológicas e geomorfológicas especiais;  

 Conjuntos representativos do patrimônio paleontológico, espeleológico, arqueológico 

e cultural. 

Cabe esclarecer que uma Área Ambiental Homogênea, predominantemente 

caracterizada por peculiaridades ambientais com valor de patrimônio natural ou cultural, pode 

apresentar também, algumas áreas alteradas, com diferentes níveis de conservação. Adota-se 

postura de controle muito rigoroso para os espaços ambientais com níveis elevados de 

conservação, fragilidade ou para territórios fundamentais para expansão ou conservação da 

biodiversidade. Para as áreas já alteradas são aplicadas normas de uso e ocupação do solo que 

estabelecem o manejo adequado do meio e de seus recursos naturais. 

 

 Área de Conservação – Nas áreas assim identificadas admite-se a ocupação do 

território sob condições adequadas de manejo e de utilização sustentada dos recursos 

naturais. Nelas predominam recursos e fatores ambientais alterados pelo processo de 

uso e ocupação do solo. Apresentam níveis diferenciados de fragilidade, conservação e 

alteração. Devem, portanto, ser correlacionadas com objetivos e necessidades 

específicas de conservação ambiental. As normas de uso e ocupação do solo devem 

estabelecer condições de manejo dos recursos e fatores ambientais para as atividades 

socioeconômicas. Devem também refletir medidas rigorosas de conservação aplicadas 

a peculiaridades ambientais frágeis ou de valor relevante, presentes na área. 



 

Na priorização de Áreas Estratégicas, as Áreas Ambientais Homogêneas constituem o 

insumo fundamental para a primeira formulação do Zoneamento Fase 1. Para tanto, estas 

áreas deverão ser classificadas através da tipologia descrita. O resultante dessa classificação 

de Áreas Estatégicas para ações normativas e programáticas mais específicas e emergenciais é 

procedimento essencial ao delineamento do Zoneamento Ambiental, instrumento normativo 

para o processo de gestão da Fase 1.  

As Áreas Estratégicas, objeto de ações normativas e programáticas, passam a 

constituir prioridades do Plano de Gestão: 

 A definição do Zoneamento Ambiental do território da APA deve ser 

compatível com a ação inicial do Plano de Gestão, naquilo que se refere ao disciplinamento 

do uso e ocupação do território e manejo de atributos ambientais e condições de utilização dos 

recursos naturais. 

Como já referido anteriormente, as Áreas Estratégicas constituem áreas de ação 

prioritária no contexto territorial da APA, selecionadas pela Oficina de Planejamento, a partir 

da delimitação das Áreas Homogêneas. Recebem tratamento específico, no âmbito do 

Zoneamento, tanto em termos normativos (normas e regulamentos específicos), quanto dos 

programas que terão prioridade nessas áreas, dada a emergência de seu controle e tratamento 

programático.     

As Áreas Ambientais Homogêneas, apesar de suas especificidades, não apresentam 

problemáticas tão emergenciais, como por exemplo, biodiversidade de grande significância, 

fragilidades ou pressões de ocupação geradoras de degradação. No caso, serão administradas 

por normas gerais, aplicadas aos elementos e situações onde o controle é fundamental e serão 

objeto de programas que têm um caráter difuso no contexto da APA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 01 – Exemplo de Normas e Diretrizes de Uso com inclusão de itens para Zona de 

Amortecimento da Floresta Nacional de Irati (PR) 

 

Zona de Proteção das Paisagens Naturais do Carste - ZPPNC   

Usos permitidos Usos tolerados Usos proibidos  

 Reflorestamento 

com espécies 

nativas, visando ao 

adensamento da 

vegetação e 

recomposição 

florística, 

principalmente nos 

entornos das áreas 

de vegetação 

natural; 

 

 Pesquisa científica; 

 

 Atividades 

agrossilvopastoris 

em áreas cársticas 

com declividade 

inferior a 45% e 

que utilizem 

técnicas de manejo 

compatíveis com 

os processos 

naturais dos 

ecossistemas; 

 

 Turismo ecológico 

dirigido, que 

utilize técnicas de 

acesso com baixo 

impacto sobre os 

ambientes a serem 

preservados; 

 

 Pesca artesanal e 

de subsistência. 

 Atividades agrosilvopastoris 

existentes e condicionadas à 

redução de desconformidade 

tais como: utilização de áreas 

com declividade superior a 45% 

e com práticas de manejo que 

causem degradação e poluição 

do solo e das águas 

subterrâneas. Veda a expansão 

dos cultivos já existentes; 

 Atividades de extração mineral 

já existentes e regularmente 

aprovadas pelo órgão ambiental 

competente, com adequados 

sistemas de tratamento e 

disposição de efluentes líquidos 

e de resíduos sólidos, e que 

promovam a recuperação 

ambiental da áreas degradadas; 

 Assentamentos urbanos já 

instalados, desde que dotados, 

na sua totalidade, coleta, 

disposição e tratamento de 

efluentes de sanitários, 

adequados às exigências do 

ambiente cárstico; 

 Indústrias já existentes, desde 

que licenciadas pelo órgão 

ambiental competente e com 

adequados sistemas de 

tratamento e disposição de 

efluentes líquidos e de resíduos 

sólidos. Vedadas a expansão das 

áreas industriais. 

 Novas atividades de 

extração mineral em 

maciços que contenham 

feições cársticas 

expressivas, sítios 

espeleológicos importantes, 

sítios arqueológicos e 

paleontológicos 

reconhecidos como 

patrimônio cultural; 

 Criação intensiva de 

animais; 

 Agricultura intensiva ou 

com uso de defensivos e 

fertilizantes tóxicos, 

potencialmente poluentes; 

 Parcelamento do solo 

destinados a loteamentos, 

com finalidades urbanas ou 

chácaras de recreio; 

 Implantação e operação de 

indústrias; 

 Utilização de área para 

disposição e tratamento 

de efluentes sanitários, 

resíduos sólidos 

domésticos ou industriais, 

sob quaisquer condições; 

 Disposição de efluentes ou 

resíduos de substâncias 

químicas, de agrotóxicos ou 

de fertilizantes tóxicos; 

 Ocupação de faixas 

limítrofes dos mananciais, 

curso d'água e lagoas, 

conforme normalização do 

Código Florestal. 

 

 

Fonte: I Arruda et all.  

“Conforme já explicitado, esse Zoneamento contém Áreas Estratégicas para as quais 

serão atribuídas normas específicas, tendo em vista suas prioridades quanto a políticas de 



proteção, de conservação e preservação. Para tanto, deverá ser expedido um instrumento de 

controle institucional, ou seja, uma Portaria que regulamente as normas para o licenciamento 

e fiscalização de atividades.” 

O Quadro 04 tem o objetivo de informar, de forma exemplificativa, quanto aos 

procedimentos para seleção dos estudos temáticos prioritários nesta fase.  

Quadro 34 – Referencial para Indicação de Estudos Temáticos para o Zoneamento Ambiental 

Fase 2 

 

Peculiaridades ambientais e condições de 

ocupação 

Estudos temáticos 

 Exemplares de um bioma ou presença de 

biótopo 

 Grandes mosaicos de paisagens 

(componentes bióticos e abióticos) 

 Concentração de acervo paleontológico-

arqueológico 

 Territórios de biodiversidade em retração 

 Padrões geomorfológicos frágeis e 

terrenos com ocorrência de fenômenos 

erosivos a partir de ocupação urbana 

intensiva, com degradação física e 

sanitária 

 Núcleos de populações tradiconais e 

populaconais remanscentes, guardando 

marcas culturais 

 Ocupação agrícola em desenvolvimento, 

adotando pacotes tecnológicos agressivos 

aos meios biótico e abiótico 

 Áreas com atributos paisagísticos e 

climáticos potenciais ao turismo. 

 Levantamento fitofisionômicos e inventários 

florísticos e faunísticos 

 Compartimentação geomorfológicoca: padrões 

geotopomorfológicos. 

 Estudos da causa-efeito da retração da 

biodiversidade (qualidade da água, interferência 

de ocupação). Proposta para corredores de 

ligação entre áreas-núcleo. 

 Estudos (amostrais) das feições 

geomorfológicas e geologia ambiental – 

mapeamento da vulnerabilidade geotécnica a 

processo de ocupação urbana. 

 Levantamento, em nível geral, dos acervos 

característicos e mapeamento de ocorrências de 

cavernas 

 Pesquisas antropológicas e propostas para 

revitalização de comunidades tradicionais. 

 Estudos com abordagem ecológica sobre 

manejo adequado ao tipo de cultura e 

ecotecnologia 

 Levantamento do potencial turístico e definição 

da escala adequada e padrões e padrões para 

empreendimentos. 

Fonte: IBAMA, 2001.  



 

As tipologias das Zonas são assim classificadas:  

Zonas de Proteção – A política nesse tipo de zona é preservar espaços com função 

principal de proteger os sistemas naturais ou patrimônio cultural existentes, embora possa 

admitir um nível de utilização em setores já alterados do território, com normas de controle 

bastante rigorosas. 

Enquadram-se nestas zonas, entre outras, as seguintes situações: 

 Remanescentes de ecossistemas e paisagens pouco ou nada alterados; 

 Configurações geológicas e geomorfológicas especiais; 

 Refúgios de fauna, conjuntos representativos do patrimônio paleontológico, 

espeleológico, arqueológico e cultural. 

Cabe esclarecer que uma Área Ambiental Homogênea (que pela base original do 

Zoneamento), classificada como de “proteção”, caracteriza-se predominantemente por 

“peculiaridades ambientais” (com valor enquanto patrimônio ambiental ou cultural). Pode 

apresentar também algumas áreas alteradas, com diferentes níveis de conservação. 

Nessas Zonas de Proteção, adotada-se a postura de controle muito rigorosa para os 

espaços ambientais com níveis elevados de conservação ou fragilidade e para territórios 

considerados fundamentais para expansão ou conservação da biodiversidade. Para as áreas 

situadas no conjunto territorial da zona que apresentem alterações são aplicadas normas de 

uso e ocupação do solo que estabelecem o manejo adequado. 

Zonas de Conservação – A política nessa categoria de zona é admitir a ocupação do 

território sob condições adequadas de manejo dos atributos e recursos naturais. Nessas áreas, 

condições ambientais já alteradas pelo processso de uso e ocupação do solo apresentam níveis 

diferenciados de fragilidade, conservação e degradação. Devem, portanto, ser correlacionadas 

com objetivos e necessidades específicas de conservação ambiental. As normas de uso e 

ocupação do solo devem estabelecer condições de manejo dos recursos e fatores ambientais 

para as atividades socioeconômicas. Devem refletir, também, medidas mais rigorosas de 

proteção ou mesmo de preservação aplicadas a peculiaridades ambientais frágeis ou de valor 

relevante que estejam presentes no território da zona. Cabe ressaltar que, nas zonas de 

conservação, em grande parte dos casos, devem ser aplicados e privilegiados programas de 

recuperação ambiental. 



Áreas de Ocorrência Ambiental – São áreas de pequena dimensão territorial que 

apresentam situações físicas e bióticas particulares, ocorrendo de forma dispersa e 

generalizada em quaisquer das zonas ambientais estabelecidas, seja de proteção ou 

conservação. Devido às suas particularidades, requerem normatização específica. São 

passíveis de enquadramento nesta categoria: 

 Áreas de Preservação Permanente – APP, que correspondem às situações 

enquadradas e definidas pelo Código Florestal e outros instrumentos legais que regulamentam 

situações específicas, tais como mata de galeria, encostas, manguezais etc. 

 Áreas de Proteção Especial – APE, que correspondem a situações específicas 

de vulnerabilidade e podem ampliar as ocorrências protegidas pelo Código Florestal. São 

exemplos dessas ocorrências manchas isoladas de vegetação natural, cavernas conhecidas, 

sítios paleontológicos e arqueológicos, as lagoas perenes ou temporárias e outras ocorrências 

isoladas no território da APA.  

Alguns exemplos deste tipo de área são: Cachoeira dos Kutz – Cachoeira dos Gurski – 

Nascente do Arroio dos Chasko – Várzeas do Rio das Antas e Rio Imbituva. 

 

Aplicação da Tipologia de Zonas Ambientais: 

 

Quanto à conceituação e aplicação da Tipologia das Zonas, deve-se observar que os 

termos “Zonas de Proteção” e “Zonas de Conservação” foram estabelecidos após experiências 

desenvolvidas quanto à nomenclatura de zonas em vários projetos de Zoneamento de APA. 

Nesse sentido, observou-se que o emprego da categoria Zona de Preservação implica no 

entendimento jurídico de que esta zona deve receber o mesmo tratamento administrativo de 

controle que uma “situação de preservação permanente” (Código Florestal Art. 2º). Por isso, 

optou-se por utilizar o termo Proteção para uma zona ambiental onde predominam políticas 

com alto nível de restrição ao uso do solo, tolerando-se usos existentes compatíveis e 

promovendo-se atividades de interesse ambiental.       

A adoção da categoria Zona de Conservação tem o sentido de estabelecer políticas de 

uso sustentável dos recursos ambientais, adotando-se, para tanto, níveis de controle mais 

brandos. Em geral, os programas de controle e recuperação ambiental são privilegiados nessas 

zonas. Esta tipologia básica deverá ser desdobrada, tendo em vista a definição de uma 

gradação normativa mais ampla como política de zoneamento. Este procedimento deverá ser 



desenvolvido no momento da formulação de Zoneamento, através de atividades próprias a 

Oficinas de Planejamento, tendo em vista que a decisão quanto ao conteúdo de zoneamento 

dever ser amplamente debatida. 

Na Oficina de Planejamento são realizadas as seguintes atividades: 

 Construir uma Matriz 2x2 de situações que correlacionam: condições de ocupação, 

cujo parâmetro é o grau de impacto, e peculiaridades ambientais, cujos parâmetros são 

fragilidades e importância para os sistemas ambientais; 

 A partir das Áreas Ambientais Homogêneas e Estratégicas, quando dão subsídios ao 

zoneamento, aplicar a seguinte modelagem de classificação: 

 Para o parâmetro Impacto, usar o grau baixo e alto (critério de pontuação, 

exemplar: utilizar pesos de 0 a 10). 

 Para os parâmetros Fragilidade e Importância para os sistemas ambientais, 

usar o grau baixo e alto (como exemplo de critério de pontuação, utilizar pesos 

de 0 a 5 para cada parâmetro). 

 Selecionar os resultados da pontuação (utilizar pesos de 0 a 5 para cada 

parâmetro). 

 Selecionar os resultados da pontuação: a soma de pontos de 0 a 5 significa 

grau baixo e de 5 a 10, grau alto. 

Os resultados poderão ser expressos em matriz, conforme o Quadro 35: 

 

Quadro 05. Matriz de Peculiaridade X Impacto da Ocupação 
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Fonte: IBAMA, 2001 



No Quadro 05, o eixo y representa ao grau de peculiaridade da área, enquanto o eixo x 

mostra as condições de ocupação ou impacto sobre esta. 

P1 – O quadrante com Alta Peculiaridade e Alto Impacto induz à seguinte política 

normativa e de gestão: Alta proteção às peculiaridades e promoção a usos e atividades 

compatíveis com os aspectos ambientais. 

P2 – O quadrante com Alta Peculiaridade e Alto Impacto conduz à seguinte política 

normativa e de gestão: Conservação com ordenamento do território e incentivo à melhoria do 

usos e atividades. 

C1 – O quadrante com Baixa Peculiaridade e Alto Impacto conduz à seguinte política 

normativa e de gestão: Conservação com ordenamento do território e incentivo à melhoria dos 

usos e atividades. 

C2 – O quadrante com Baixa Peculiaridade e Baixo Impacto, conduz à seguinte 

política normativa e de gestão: Conservação acompanhada de medidas de recuperação e de 

redução de impactos e desconformidades. 

Conclusão: A simulação acima conduz à definição de quatro tipologias básicas para o 

zoneamento: 

 ZP1 – Zona de Proteção Prioritária; 

 ZP2 – Zona de Proteção Especial; 

 ZCI – Zona de Conservação Prioritária 

 ZC2 – Zona de Conservação Especial 

 

Estas deverão receber nomenclaturas associadas às características ambientais 

observadas nos territórios das zonas, que expressam a política normativa de gestão adotada. 

Exemplo: Zona de Proteção Prioritária da Biodiversidade do Cerrado. 

 

Definição de Princípios e Diretrizes Normativos para as Zonas Ambientais 

 

O método de elaboração de diretrizes normativas para disciplinamento da conservação 

da biodiversidade, uso e ocupação do solo e utilização de recursos naturais é formulado a 

partir do conceito de Zona Ambiental. Conceitua-se Zona Ambiental como um padrão 

territorial com peculiaridades de natureza biótica e abiótica, paisagística, cultural e com 

características decorrentes do processo de uso e ocupação do solo. 



A delimitação desse território tem por finalidade atribuir controles administrativos 

sobre sua conservação, normas de uso e ocupação do território e manejo de recursos naturais. 

Estas devem refletir exigências intrínsecas à preservação ou conservação desses atributos e 

recursos. Por outro lado, esses dispositivos devem refletir a intenção socioambiental quanto 

ao padrão de desenvolvimento desejável para a região, refletindo a missão da APA.    

Os critérios de enquadramento das zonas têm a finalidade de estabelecer os objetos de 

preservação, proteção ou conservação presentes no território de cada zona, seus objetivos e 

justificativas. Essas definições, objetivos e justificativas devem ser claras e precisas, pois 

expõem os motivos das restrições e limitações ao direito de uso, além de definir as obrigações 

ao titular da propriedade. 

Os critérios de delimitação têm a finalidade de definir os elementos físicos ou bióticos 

do território da zona que estabeleceu o traçado de seus limites. Têm, também, a finalidade de 

esclarecer tecnicamente o traço dos limites entre duas zonas com características e usos 

diferenciados. Assim, podem ser utilizados os seguintes elementos da paisagem para a 

delimitação das zonas ambientais:    

 linha de cumeada dos morros, serras e chapadas (divisor de águas); 

 calha maior dos cursos d'água; 

 linha do talvegue dos cursos d'água; 

 curvas de nível que coincidam com limites de ecossistemas e/ou feições 

geomorfológicas; 

 linha média das marés; 

 limites de uma unidade de conservação mais restritiva; 

 rodovias federais, estaduais e vicinais que já tenham um traçado permanente. 

 

Categorias de diretrizes normativas 

 

 Diretrizes de restrição: Constituem limitações a formas de uso ou condições de 

ocupação ou de utilização de recursos, que afetam elementos, fatores e processos 

físicos ou bióticos 

  

 Diretrizes de incentivo: Constituem modalidades normativas associadas a atividades 

de interesse para a melhoria ambiental. 



 

Tipologia de diretrizes normativas: 

 

 Usos e condições de ocupação proibidos: Tratam-se de atividades que causam 

interferências incompatíveis com os processos ambientais, que causam degradação 

grave ou derivações ambientais negativas, resultando em prejuízos ecológicos, sociais 

e econômicos. 

 Usos e condições de ocupação tolerados: Em geral, são modalidades já presentes nas 

zonas ambientais, para as quais são estabelecidos critérios para expansão ou para 

redução de desconformidade. 

 Usos e condições de ocupação permitidos: São aqueles que não afetam os elementos, 

fatores e processos ambientais da APA.   

 Usos e condições de ocupação promovidos: Referem-se a situações de uso e ocupação 

do território que traduzem atividades de “interesse ambiental”, relacionadas ao 

desenvolvimento ambiental da APA.  

 

Quadro 06. Tipologia de diretrizes normativas 

Uso e condições 

de ocupação 

Florestal Agricultura 

 

Pecuária Infra-estrutura e 

imóveis: ocupação 

antrópica 

Proibidos desflorestamento OGM em 

microbacias 

contíguas ao 

perímetro da UC 

Caça e pesca não 

regulamentada. 

Aberturas de vias, 

pátios e construções 

Provisórios Manejo florestal Convencional Convencional  

Permitidos Manejo florestal 

intensivo e 

extensivo. 

Agricultura 

orgânica e 

convencional de 

baixo impacto 

Extensiva Construções 

Promovidos/ 

incentivados 

Recuperação 

florestal, sistema 

de reutilização e 

coleta seletiva de 

resíduos sólidos 

Agricultura 
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Criação 

conservacionista e 

de produção de 

animais nativos, 

meliponicultura, 

piscicultura com 

espécies nativas 

Revestimento de 

vias com materiais 

naturais e de origem 

basáltica 

Zonas Ambientais e Normatização: 

 



Esses conceitos normativos devem estar associados ao contexto de cada zona 

ambiental e ser formulados para estabelecer mecanismos (normativos) de incentivo ou 

restrição, aplicáveis às peculiaridades ambientais e suas características de conservação 

decorrentes das condições de ocupação da zona. Um pressuposto fundamental desses 

procedimentos é a observação de coerência em relação ao conjunto do Zoneamento. 

 

Integração do Zoneamento: 

 

A integração do Zoneamento diz respeito à harmonização do conjunto de zonas 

ambientais e respectivas normas ambientais tendo como pressuposto o cenário de conservação 

e desenvolvimento proposto para a APA, a partir dos seus atributos, potencialidades, 

fragilidades ambientais diante dos processos sociais, culturais econômicos e políticos vigentes 

ou prognosticados. 

Nesse sentido, o desenho do Zoneamento Ambiental é a expressão territorial de um 

plano de conservação e desenvolvimento ambiental gerado e implementado pelo processo de 

planejamento e gestão da APA que tem como instrumentos principais, além deste, os 

Programas de Ação e o sistema de Gestão. 

 

Diretrizes de Planejamento para as Áreas do Entorno da APA: 

 

A Resolução CONAMA n.º 013/90 estabelece um raio de 10 km como área de 

influência “regional” sobre o território da APA. Constitui uma Área de Transição da unidade 

de conservação, na qual o órgão ambiental competente deverá efetuar o licenciamento 

ambiental de qualquer atividade que possa afetar a biota da APA. Sugere-se os seguintes 

procedimentos, como subsídio às atividades de licenciamento: 

 Efetuar propostas e discussões com as Prefeituras dos municípios abrangidos 

pela Área de Transição no sentido de incorporar em seus instrumentos de gestão, diretrizes 

ambientais que compatibilizem o uso do solo com medidas preventivas a impactos 

ambientais sobre a APA; 

 Selecionar empreendimentos e atividades que são objeto de licenciamento 

ambiental pelo seu porte e amplitude de interferência ambiental na APA. 

 



Aprovação e aplicação do Zoneamento Ambiental  

 Fase 2 – Anteprojeto de Instrução Normativa IBAMA 

A presente formulação do Zoneamento, após discutida e aprovada através de Instrução 

Normativa do IBAMA, deverá ser aplicada na implementação do Plano de Gestão (Ver 

exemplo de Instrução Normativa, no Anexo II deste Roteiro). Nesse estágio, ela receberá 

avaliação de consistência para encaminhamento das alterações referentes à formulação do 

Zoneamento Ambiental da APA e seu correspondente corpo normativo. 

 IBAMA. Plano de Manejo da  Reserva Extrativista Chico Mendes do IBAMA 

no Estado do Acre. Plano de Manejo da Reserva Extrativista Chico Mendes. Disponível 

em : <http//www.icmbio.gov.br/menu/relatorio-de-gestao/planos-de-

manejo/pm_resex_chico_mendes.pdf> Acesso em: 25 out. 2010 

“Roteiro Metodológico . . p.33. .” A – Zona Intangível 

É aquela onde a natureza permanece intacta, não se permitindo quaisquer alterações 

humanas, representando o mais alto grau de preservação. Funciona como matriz de 

repovoamento de outras zonas onde já são permitidas atividades humanas regulamentadas. 

Essa zona é dedicada à proteção integral de ecossistemas, dos recursos genéticos e ao 

monitoramento ambiental. Seu objetivo é a aprovação, garantindo a evolução natural dos 

ecossistemas. Essa zona poderá estar disponível para atividades de pesquisa científica de 

forma restritiva, quando impossível de ser realizada em outras zonas da FLONA. 

B- Zona de Conservação 

É aquela onde tenha ocorrido pequena ou mínima intervenção humana, contendo 

espécies da flora e da fauna ou monumentos naturais de relevante interesse científico. Deve 

possuir as características de transição entre a zona intangível e as zonas de produção. Seus 

objetivos são: conservação do ambiente natural, pesquisa, educação ambiental, formas 

primitivas de recreação e produção extrativista de baixo impacto. 

 

C- Zona de Uso Público 

É aquela constituída por áreas naturais ou alteradas pelo homem, devendo ser mantida 

o mais próximo possível do natural, devendo conter locais e instalações para receber 

visitantes e outras facilidades e serviços voltados para o uso público. Seu objetivo é de 



propiciar a recreação intensiva, o lazer e educação ambiental em harmonia com o meio em 

que está situada. 

 

D- Zona Histórico-Cultural 

 É a Zona onde são encontradas amostras históricas, culturais e arqueológicas, 

que serão conservadas e acessíveis ao público conforme as condições propiciadas pelos 

poderes públicos, entidades e a comunidade. Podem fazer parte de planos e programas de 

turismo rural e estar integrados com os seus correspondentes no interior da Unidade de 

Conservação. 

 No entorno Oeste da FLONA de Irati, corresponde à Comunidade de Papuã, 

onde há a Capela Católica, o imóvel residencial da família Filipaki e outros possíveis de 

serem declarados como de valor histórico-cultural.  

 

E- Zona de Recuperação 

É a Zona provisória que contém áreas alteradas, as quais serão incorporadas a uma das 

zonas permanentes. A recuperação poderá ser natural ou induzida com manejo específico. Seu 

objetivo é de impedir a degradação dos recursos e recuperar a área, podendo incluir ainda, 

atividades de pesquisa, educação ambiental e interpretação. 

Na Zona de Amortecimento da FLONA de Irati, corresponde inicialmente, à área do 

Aterro Sanitário da Prefeitura Municipal de Imbituva, área abandonada de depósito de 

resíduos sólidos da Prefeitura Municipal de Irati, desativação e recuperação da área do 

Cartódromo Municipal de Irati, área ocupada por construções irregulares na área da Estação 

Experimental do IAPAR, estradas e trilhas rurais sobre terrenos com declividade alta, como a 

do imóvel rural de herdeiros da família Kutz e retirada de depósitos irregulares de resíduos 

sólidos da Pousada do Virá, no município de Fernandes Pinheiro.  

 

F- Zona de Uso Especial 

Áreas Primitivas pouco alteradas que mantêm no todo as características da vegetação 

original, podendo funcionar como refúgio da vida silvestre, fonte de fornecimento de 

propágulos vegetais e locais de reprodução da fauna. Nesta proposta de zoneamento de 

entorno não será apresentada, por se interpretar que a Zona intangível atende esses objetivos, 

assim como a Zona de Manejo de Fauna. 



Normas de uso: Nestas áreas o acesso e a intervenção na biota (flora e fauna) devem 

ser restritos às pesquisas científicas, desde que devidamente autorizados pelo IBAMA e 

Conselho Deliberativo da Resex. Os moradores podem acessar estas áreas somente em casos 

de urgência ou necessidades especiais (deslocamentos, fiscalização, combate a incêndios 

florestais e outros definidos pelo Conselho Deliberativo).  

 

G- Zona de Manejo Florestal 

Compreende as áreas de floresta nativa e plantada, com potencial econômico para o 

manejo sustentável dos recursos florestais. Seus objetivos são o uso múltiplo sustentável dos 

recursos florestais. Também são admitidas atividades de pesquisa, educação ambiental e 

interpretação. 

Áreas de uso ampliado  

 

A) Zona populacional 

São áreas antropizadas dentro dos limites de cada colocação, onde os moradores 

instalam toda a infra-estrutura necessária ao seu bem estar e desenvolvem principalmente 

atividades agrícolas e de criação de animais.   

 

Zona de Manejo Florestal 

Zona de Manejo Florestal de Uso Múltiplo 

 

São áreas manejadas pelos moradores, situadas em cada colocação de seringa, onde 

atualmente são realizadas todas as atividades extrativistas tradicionais, o manejo florestal de 

produtos madeireiros e não madeireiros. A infra-estrutura nestes locais limita-se a propiciar o 

escoamento da produção florestal, como estradas de seringa, piques de castanha, ramal de 

acesso e varadouros.  

Normas de uso: Os moradores podem utilizar estas áreas para a extração de produtos 

florestais madeireiros e não madeireiros, caça e pesca de subsistência e manejo de fauna, 

respeitando as normas contidas no Plano de Utilização da Unidade. A exploração de produtos 

madeireiros com a finalidade de comercialização será autorizada somente mediante aprovação 



de Plano de Manejo Florestal Sustentável de Uso Múltiplo Comunitário – PMFS 

Comunitário, junto ao IBAMA e com anuência do Conselho Deliberativo da Unidade.  

O acesso de pessoas que não sejam moradores ou funcionários do IBAMA (visitantes, 

pesquisadores e outros) será autorizada após consulta às Associações e ao IBAMA.  

 

Zona de Uso Comunitário 

Contempla as áreas de uso comunitário definidas no Plano de Utilização.   

Normas de uso: Essas áreas de uso comum deverão ser mantidas e conservadas pela 

comunidade, sendo proibido o desmatamento e a utilização de roçados nas margens dos 

cursos de água e varadouros. A construção de açudes, ramais e outras obras que gerem 

impactos só poderão ser realizados após estudos técnicos que comprovem a sua viabilidade. 

Estas obras também devem ser aprovadas pelas comunidades envolvidas. Os ramais que 

forem abertos deverão ser controlados e mantidos pelas comunidades e Associações.  

Zona de Recuperação 

 

Áreas degradadas por ações antrópicas ou naturais, como queimadas, desmatamento, 

descaracterização ou alteração da vegetação nativa, onde se deve promover a recuperação da 

paisagem.  

Normas de uso: Nestas áreas devem ser promovidas ações de recuperação ambiental, 

como a implantação de Sistemas Agroflorestais (SAFs), reflorestamento com espécies nativas 

(incluindo frutíferas) ou outras técnicas que visem à recomposição da vegetação nativa.  

Localização: São consideradas como áreas prioritárias para recuperação as margens 

dos corpos d’água, áreas alagadas, áreas com declividade acentuada, pastagens abandonadas, 

locais de ocorrência de incêndios florestais e parte das áreas das colocações onde a supressão 

da vegetação excedeu os limites estabelecidos pelo Plano de Utilização da Unidade. As 

medidas que visam à recuperação ambiental podem ocorrer a qualquer tempo e em qualquer 

uma das zonas de uso da Unidade.  

O IBAMA deve estabelecer normas e restrições específicas para aquelas atividades 

potencialmente causadoras de impactos ambientais, previstas na Resolução Conama n° 

378/06 e demais legislações pertinentes.  



Observações: O Zoneamento da Reserva poderá ser modificado sempre que forem 

observadas alterações significativas nas características ambientais ou quando novas 

informações técnicas e científicas subsidiarem uma melhor delimitação das áreas. Uma área 

(zona) considerada mais preservada não poderá ser enquadrada (rebaixada) para outra 

considerada menos preservada (mais impactada), a não ser que novas condições de uso assim 

exigirem. Estas alterações deverão ser submetidas à análise e aprovação pelo Conselho 

Deliberativo da Unidade e IBAMA. 
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3.7 Revisão bibliográfica de Análise de Paisagem na definição de corredores de 

biodiversidade 

 

 Muchailh (2007) estudou uma proposta de definição de áreas para a formação 

de corredores de biodiversidade, relacionando aspectos dos meios abióticos e bióticos, bem 

como, da estrutura da paisagem em Floresta Estacional Semidecidual. Nos terrenos 

patamarizados ocorrem solos hidromórficos. Na porção inicial da bacia, as zonas de alta 

fragilidade ambiental são representadas pelas porções inferiores das rampas longas, altamente 

vulneráveis, e que foram submetidos a soterramentos devido aos processos erosivos 

originados nas porções superiores do relevo. As paisagens patamarizadas que predominam a 

partir do segundo terço da área de estudo, as zonas de maior fragilidade foram os ambientes 

de encostas, nas porções de maior declividade, onde estão situados solos rasos (Neossolos 

Litólicos e Neossolos Regolíticos), altamente erodíveis, e que também, em função da alta 

CTC, necessitam de cobertura vegetal para evitar a perda de fragilidade quanto aos aspectos 

abióticos situadas nas encostas e em ambientes fluviais. Os fatores bióticos (vegetação) e de 

estrutura da paisagem (tamanho e disposição espacial dos fragmentos) resultaram na escolha 

dos remanescentes prioritários para a conservação. Esforços para manutenção da integridade 

com a ampliação de suas áreas, por meio de reflorestamento com espécies nativas em um raio 

de 35 m do entorno, visando diminuir o efeito borda. Fragmento ao longo do rio apesar de 

predominantemente vegetação secundária e ser afetada por efeito borda, apresenta maior 

conectividade. ** A metodologia pode ser considerada eficiente por relacionar os aspectos do 

meio físico, biológico e da estrutura da paisagem, proporcionando a estabilidade da bacia, 



incrementos nos fluxos biológicos e, consequentemente na conservação da biodiversidade. As 

áreas recomendadas para recomposição em solos de baixo potencial agrícola e em seu total 

pouco difere do previsto pela atual legislação ambiental. 

“- a fragmentação de habitats representa a maior ameaça para biodiversidade do 

planeta (TABARELLI e GASCON, 2005), e como principais consequências, acarreta o 

isolamento das formações e populações remanescentes, alterações nos fluxos gênicos, 

intensificação das competições, alterações da estrutura e qualidade de habitat, extinção de 

espécies e perda de biodiversidade (CAMPOS e AGOSTINHO, 1997; METZEGER, 1998; 

BIERREGAARD, 1992; PIRMACK e RODRIGUES, 2001).  p. 1 pdf 13/142 

Entre as 7.000 espécies vegetais ocorrentes no Estado, cerca de 70% (5.000) têm hoje 

seus ambientes alterados a ponto de colocar em risco o processo de interação dos 

ecossistemas, devido à ocupação territorial com perdas de biodiversidade.  

 A lista Vermelha de Plantas Ameaçadas de Extinção no Estado relaciona 593 espécies 

em situação crítica (PARANÁ, 1995). O Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado 

diagnosticou 344 espécies, sendo relacionadas 163 espécies ameaçadas de extinção. 

      No estudo de caso do Rio São Francisco Falso os objetivos específicos são: 

 caracterizar os principais fatores bióticos e abióticos na área de estudo; 

 analisar a interferência destes fatores na dinâmica do ambiente da microbacia: 

 identificar áreas de fragilidade ambiental; 

 definir áreas a recuperar visando o aumento da conexão entre fragmentos florestais 

 indicar ações para incrementar a proteção dos remanescentes prioritários. 

 

A microbacia hidrográfica como unidade de planejamento:   

Zoneamento com áreas de conservação e de recuperação definidas mediante 

avaliações dos aspectos de geomorfologia, pedologia, hidrologia, cobertura vegetacional e 

estrutura de paisagem. 

 Áreas mais frágeis indicadas à conservação, visando à estabilidade do ambiente, com 

premissas, tanto de biologia da conservação como da ecologia da paisagem.  

Análise comparativa dos dados do uso atual da microbacia com os simulados para 

uma situação definida tecnicamente conforme essa metodologia proposta.  

A avaliação do zoneamento proposto foi comparada com a legislação ambiental 

vigente. 



“Com o estudo espera-se contribuir na tomada de decisões visando à conservação da 

natureza e evitando a inviabilização da propriedade rural, com uma abordagem interativa do 

meio, relacionando os fatores bióticos e abióticos no estudo da paisagem”. 

Conforme Forman (1995), as paisagens são consideradas como unidades ecológicas 

compostas por mosaicos de ecossistemas que interagem em uma área ampla, delimitada por 

características geomorfológicas e com regime específico de alterações.  

Estudo recente publicado pela revista Science, coordenado por Damschen (2006), 

demonstrou a funcionalidade dos corredores, os quais auxiliam na diversidade de plantas 

através do aumento da polinização e dispersão de sementes. 

Assim, o planejamento do uso do solo deve prever o manejo da matriz e dos 

corredores da paisagem, os quais devem ser estabelecidos de forma a otimizar a conectividade 

e a possibilidade de trocas genéticas entre reservas naturais (WTZEGER, 1998). Ainda 

segundo este autor, a conservação da biodiversidade depende do estabelecimento de uma rede 

de grandes e numerosas reservas naturais, bem distribuídas espacialmente, de forma a 

representarem as diferentes regiões biogeográficas. Contudo, as ações não devem ser restritas 

às áreas protegidas, públicas, mas principalmente ter enfoque nas áreas privadas, pela 

magnitude de seus territórios, onde corredores de biodiversidade poderiam exercer a 

estratégica função do aumento da conectividade entre as UCs e os demais remanescentes 

florestais. 

Para Oliveira (2003), os estudos da paisagem têm por finalidade fornecer subsídios 

aos problemas práticos de gestão do território, planejamento ambiental e para a conservação e 

proteção de áreas naturais. Sob o mesmo aspecto, o zoneamento representa a espacialização 

das informações, sendo uma ferramenta para prevenir, controlar, monitorar e prever os 

impactos ambientais, de acordo com as especificidades do território (SILVA et al., 1997). 

Portanto, contemplar estas duas abordagens do zoneamento, baseado em informações do 

estudo da paisagem, pode ser a alternativa técnica mais adequada e aplicável, tanto para a 

conservação da diversidade biológica, como para o planejamento e implantação de sistemas 

produtivos menos impactantes. 

Segundo Metzger (2001), a ecologia da paisagem tem por objetivo principal investigar 

a influência de padrões espaciais sobre o processos ecológicos. Combina uma abordagem 

horizontal (espacial) dos geógrafos com uma abordagem vertical (funcional) dos ecólogos. Já 



para Forman e Gordon (1986), é o estudo da estrutura, função e alterações em uma área 

heterogênea composta de interações de ecossistemas. 

Para Burel e Baudry (2002), a evolução da paisagem está condicionada às atividades 

humanas, sendo fundamental o conhecimento das condições originais do meio, para prever 

sua dinâmica.  Portanto, o estudo da sua estrutura deve abordar as interações que resultam nos 

padrões espaciais, relacionando os fatores físicos, biológicos e sociais (HIGGS, 1997). 

 

 

Os Fatores Ambientais e os Padrões da Paisagem 

 

A diversidade da paisagem é originada pelas descontinuidades ambientais 

(geomorfológicas, pedológicas, p. ex.) e pelo regime de perturbação, natural e antrópico.  

Componentes simples: fragmento, número, área, forma e efeito de borda, podem ser 

correlacionados para uma melhor compreensão da diversidade (METZEGER, 1998).  

Caracterização do ambiente: relação da hidrologia, geomorfologia, pedologia e a vegetação, 

envolvendo as informações básicas para o diagnóstico e planejamento do uso do solo. 

- Fatores abióticos: 

- Aspectos hídricos 

Com relação à importância da questão hídrica para as formações vegetais, Campos, 

Romagnolo e Souza (2000), comentam que os processos hidrodinâmicos e 

hidrossedimentológicos mostram ser os fatores de maior importância no estabelecimento e 

sucessão da vegetação em áreas aluviais, determinando a seleção de espécies e a formação e 

evolução do substrato, vindo a refletir na dinâmica, estrutura, padrão de distribuição da 

vegetação e na variabilidade espacial local. 

Deve-se considerar que o sistema hidrográfico, composto por diversas bacias que 

convergem para formar os rios, funciona como condutor de elementos naturais mas também 

de elementos contaminantes FIORIO (2003). 

Apesar de faltarem definições técnicas quanto à largura de vegetação necessária para a 

proteção da qualidade das águas superficiais, há que ser salientado que a determinação de uma 

largura padrão, capaz de reter sedimentos e promover a proteção hídrica, não seria viável 

tecnicamente conforme FRANCO, 2005.  

 A análise das variáveis como erodibilidade, declividade, forma e tamanho de rampa, 

são fundamentais para a avaliação da paisagem local e definição da melhor estratégia de 

proteção, tanto nas formações ciliares, como nas porções superiores do relevo. Isto pode ser 



realizado pela delimitação das áreas de maiores vulnerabilidades, especialmente quanto à 

questão hídrica relacionada aos processos erosivos. Conforme Rollof (2000), os sedimentos 

erodidos são uma fonte importante de contaminação dos recursos hídricos, além do 

assoreamento, fatores esses que podem comprometer todo equilíbrio na microbacia. Estudo 

realizado pelos autores indicou que a largura necessária para que a vegetação ripária exerça a 

função de faixa-filtro, está relacionada diretamente ao comprimento das rampas, e não deve 

ser esquecida a importância do manejo nas encostas. 

 

- Aspectos Geológicos e Geomorfológicos 

 

Conforme Crepani (2001), para a análise da dinâmica da paisagem, deve-se considerar 

a evolução geológica do ambiente estudado, bem como o grau de coesão das rochas que o 

compõem, ambos importantes para a avaliação da evolução do processo erosivo e transporte 

de material na dinâmica da área de estudo. Para a caracterização da estabilidade das unidades 

de paisagem natural, a geomorfologia oferece as informações relativas à morfometria, que 

influênciam de maneira marcante os processos ecodinâmicos. As informações mais 

importantes a serem consideradas são: a forma, a declividade e o tamanho da pendente, as 

quais traduzem o grau de dissecação do relevo nas unidades das paisagens. 

Conforme Summerfiel (1991), as várias formas de rampa são determinadas por 

inúmeros fatores geomorfológicos exercendo influência direta nos fluxos hídricos.    

A bacia do Paraná tem origem controversa e discutida por vários autores, sendo 

considerada por alguns como parte do megacontinente Gondwana. As rochas sedimentares 

foram depositadas durante o Jurássico e a região foi um imenso deserto (o deserto de 

Botucatu), com mais de 1,5 milhão de km
2
, onde hoje é o Sul do Brasil, Paraguai, Uruguai e 

Argentina. No Cretáceo houve a grande ruptura do supercontinente. Essa separação promoveu 

a liberação de magma, formando extensos derrames de lavas basálticas sobre as unidades 

sedimentares paleozóicas, atingindo até 1.500 metros de espessura e cobrindo mais de 

1.200.000 km
2
 (MINEROPAR 2006).   

 

Aspectos pedológicos 

 

  

Lepesch (2002), considera que o complexo regional do Sul, compreendendo os 

Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em sua maior parte, situa-se em uma 



zona de transição entre os climas tropical e temperado, tanto por estar ao sul do Trópico de 

Capricórnio, bem como por compreender extensas áreas em altitudes próximas a 1.000 

metros, no Planalto Meridional. A desigualdade dos solos aí existentes, em relação às demais 

regiões do país, muito reflete essas diferentes condições climáticas. 

Nas regiões elevadas são comuns os solos desenvolvidos de rochas básicas (basalto), 

originando tanto as “terras roxas” como, nos locais mais úmidos e frios, as “terras brunas”. 

Essas áreas compreendem Latossolos e Nitossolos, adjetivados como Vermelhos ou Brunos, 

respectivamente.   

Nas encostas de planaltos e marés de relevo mais acidentado, ocorrem Neossolos 

Litólicos, Argissolos e Cambissolos. Estes, quando em altitudes maiores, apresentam 

horizonte A relativamente espesso e escuro, destacando-se os designados como Cambissolos 

Húmicos. 

Os componentes bióticos e abióticos existentes estão especialmente caracterizados no 

solo, assim como a participação do relevo também é importante no processo evolutivo do 

daquele. 

 

 

QUADRO 08. CLASSES DE FRAGILIDADE PARA OS TIPOS DE SOLOS 

 

CLASSES DE FRAGILIDADE TIPOS DE SOLO       

Muito fraca Latossolo vermelho distrófico textura argilosa 

Fraca Latossolo vermelho Latossolo Vermelho e vermelho-

Amarelo, textura média/argilosa 

      

Média Latossolo Vermelho-Amarelo, Nitossolo  textura média/argilosa 

Alta Cambissolo       

Muito Alta Neossolos Litólicos e Neossolo Quartzarênico 

FONTE: Crepani et al. (2001)  

Fonte: - MARIESE CARGNIN MUCHAILH, 2007 

 

 

3.7.1 Análise da vegetação e escolha de fragmentos para composição de 

corredores de biodiversidade 

 



Da mesma forma, o efeito age sobre a densidade de plantas (árvores e arvoretas), ou 

seja, diminui a densidade com o aumento da distância da margem. No estudo realizado por 

Rodrigues (1998), o efeito de borda calculado para a Floresta Estacional Semidecidual foi 

estimado em 35 metros, como uma média para vários parâmetros identificados. O conjunto de 

dados utilizados pelo autor foi densidade de plantas e o microclima, os quais demonstraram 

indicativos marcantes para a definição de 35 metros de efeito de borda na situação estudada.  

Segundo o autor, mesmo que isso não signifique que todos os efeitos tenham a mesma 

amplitude, ao menos indica que os inúmeros aspectos de uma borda podem ser estudados por 

meio de alguns poucos grupos. Cabe ressaltar que foram tantos impactos nos fragmentos da 

área de estudo, com retirada de madeira, fogo e pastoreio, que o efeito de borda pode não ser 

tão evidente, pois as árvores do dossel também foram retiradas, e em muitos casos, afetando 

integralmente o equilíbrio dos remanescentes. Contudo, o objetivo dessa análise no presente 

estudo foi no sentido de, inicialmente, serem identificadas as áreas de interior, menos 

impactadas pelo efeito de borda, e definidas áreas-núcleos de biodiversidade, teoricamente, 

mais conservadas. Outro objetivo foi propor, naqueles fragmentos prioritários, medidas de 

conservação, visando à redução do efeito de borda e assim, o incremento na qualidade 

ambiental dos mesmos. 

Assim, para cada fragmento foi descontada uma área de efeito de borda de 35 metros, 

por meio do programa Fragstats e gerado o mapa das áreas-núcleos de biodiversidade. Isso 

também sugere que medidas simples podem ser adotadas no sentido de evitar a degradação 

nas margens das formações florestais ao longo do tempo, por meio da formação de zonas de 

recuperação no entorno desses remanescentes.  

Outro agravante sobre as condições ecológicas dos remanescentes florestais da 

microbacia se deve ao fato de que a alteração das florestas primárias, com a supressão das 

árvores do dossel, interfere na dinâmica do interior dessas florestas, decorrendo em mudanças 

microclimáticas, como as causadas pelo efeito de borda, mas de forma descendente. Assim, 

pode-se supor que esse efeito seja presente em muitos dos fragmentos de floresta primária 

existentes, estando esses, portanto, com predomínio de espécies tipicamente de áreas abertas, 

diferentemente da condição original dessa formação.  

Na dissertação de Muchilh a metodologia para identificação de áreas de fragilidade 

ambiental, os critérios técnicos adotados estão em consonância com Crepani et al. (2001), o 

qual estabeleceu que relação entre a vulnerabilidade do tema e solo tem como base seu grau 



de desenvolvimento ou maturidade. Segundo o autor, dentro do processo morfodinâmico, os 

solos participam como produto direto do balanço entre a morfogênese e a pedogênese, 

indicando claramente se prevaleceram os processos erosivos da morfogênese, ou, por outro 

lado, se prevaleceram processos de pedogênese, gerando solos bem desenvolvidos. Uma 

unidade de paisagem natural é considerada estável quando os eventos naturais que nela 

ocorrem favorecem os processos de pedogênese, isto é, o ambiente favorece a formação dos 

solos bastante desenvolvidos, intemperizados e envelhecidos.  

Uma unidade de paisagem natural é considerada vulnerável quando prevalecem os 

processos modificadores do relevo e, por isso, existe um predomínio dos processos de erosão 

em detrimento aos processos de formação e desenvolvimento do solo, e consequentemente, 

em solos rasos. 

Não existem métodos definidos para a determinação da faixa ripária padrão, cuja 

preservação possa garantir a proteção dos cursos d'água. Porém, há que se ressaltar que as 

funcionalidades ambientais das formações ciliares não devem ser restritas à manutenção da 

quantidade e qualidade da água (de grande relevância), mas também devem enfocar outros 

aspectos ecológicos, como o habitat de espécies da fauna e flora características destas zonas e 

seus fluxos gênicos (CAMPOS, ROMAGNOLO e SOUZA, 2000; FRANCO, 2005). 

Conforme Lima et al. (2004), para definição das cabeceiras de drenagem, deveria ser 

considerado o limite à montante, pois, durante parte do ano a zona saturada da microbacia se 

expande. Assim, da mesma forma que as áreas ripárias, as áreas côncavas das cabeceiras 

devem ser conservadas, pois apresentam grande fragilidade ambiental. Sob o ponto de vista 

hidrológico, inserido no contexto de solos, os limites da zona ripária estendem-se lateralmente 

até o alcance máximo das áreas saturadas hidricamente, incluindo o processo natural de 

expansão de suas cabeceiras de drenagem durante períodos chuvosos. Essa dinâmica adquire 

caráter importante e estratégico para a proteção desses ecossistemas. 

Nas porções onde os leitos dos rios são mais encaixados, especialmente presentes nos 

relevos patamarizados, as áreas das margens e das cabeceiras de drenagem os solos não 

possuem características de hidromorfia, todavia, também são de alta fragilidade, pois estão 

em maiores declividades, portanto sujeitos à erosão. Assim, visando não desconsiderar estes 

aspectos, nesse trabalho foram eleitos alguns critérios adicionais aos de solos para a 

caracterização desses ambientes: inserção de margem de 30 metros visando diminuir a 

fragilidade ambiental ao longo dos principais cursos d'água (onde não possuem solos fluviais) 



e inserção de zonas de influência nas áreas de cabeceiras de drenagens (nascentes), onde não 

ocorreram solos característicos. Além disso, nas cabeceiras de drenagens, foi definido um raio 

mínimo de 50 metros. 

Considerando ainda que, em paisagens patamarizadas, existem cabeceiras com 

modelamento de dissecação muito mais expressivos que 50 metros, manifestados pela maior 

amplitude das zonas sujeitas a hidromorfia temporária, para a inserção desses ambientes, as 

cabeceiras foram delimitadas mediante a localização das nascentes e avaliação das 

declividades, por meio das fotografias, imagens e checagens a campo. (No meu entender, 

tudo que está sublinhado é metodologia: é a revisão bibliográfica na sua parte referente a 

metodologia) 

O uso de práticas mecânicas de alto impacto, aliado à falta de conservação de solos e 

aos desmatamentos, acarretou na situação atual: florestas ripárias secundárias (na sua maioria 

em estágio intermediário de sucessão) instaladas sobre solos soterrados pelos processos 

erosivos de montante, descaracterizando as condições originais. As áreas que continham 

espécies típicas dos ambientes hidromórficos, atualmente proporcionam condições de bom 

desenvolvimento às mesófilas, tanto em função do soterramento causado por sedimentos 

vindos de montante, como pelos processos erosivos, que provocaram voçorocas, que por sua 

vez, propiciam a drenagem desses solos, desconstituindo suas características. 

Ainda é oportuno ressaltar que essas áreas fluviais têm alta diversidade de espécies e 

configuram corredores de dispersão naturais, conectando diferentes tipos de ambientes em um 

gradiente altitudinal (NAIMAN, DÉCAMPS e POLLOCK, 1993; LAURANCE e GASCON, 

1997). Portanto, essas zonas devem ser destinadas à preservação integral, fato que implica não 

somente na recomposição florística, mas, principalmente, na manutenção das funcionalidades 

ambientais: produção e armazenamento de água no relevo convexado e manutenção dos 

fluxos hídricos nas áreas patamarizadas de relevos mais dissecados. Deve ser considerado que 

os processos erosivos das porções superiores do relevo representam sérios impactos às áreas 

ciliares. A fase de soterramento deve ser combatida na sua origem, ou seja, com o 

seccionamento de rampas por meio de práticas mecânicas como terraceamento, além de 

concomitante aplicação de práticas vegetativas, como rotação de culturas, plantio direto, entre 

outros (IAPAR, 1999). Assim, as ações para a preservação somente dos ambientes fluviais não 

resultariam na manutenção das suas funcionalidades ambientais, uma vez que, os processos 

erosivos originados nas porções superiores do relevo, impactam decisivamente estes 



ambientes. Isso leva a concluir que as medidas de conservação devem ser tomadas nas áreas 

de maior propensão aos processos erosivos situadas nas encostas, a montante das áreas 

ciliares. 

A área de estudo possui cobertura florestal disposta em fragmentos pouco conectados. 

Conforme Metzger (1998), o processo de fragmentação foi intenso e a cobertura florestal está 

abaixo do limiar de 30%, faz-se necessário a compreensão da estrutura da paisagem visando o 

restabelecimento da conectividade. Isso indica que todos remanescentes têm relevância e 

devem ser conservados nessa microbacia, independentemente dos estágios sucessionais em 

que se encontram.  

Em comparação com a matriz, as florestas secundárias têm maior permeabilidade, 

permitindo maior movimentação de animais, devido à similaridade estrutural desse tipo de 

vegetação com as florestas nos fragmentos. Em contraste, a matriz dominada pelas atividades 

agropecuárias, apresenta baixa permeabilidade, dificultando a movimentação da fauna 

(GASCON et al., 1999).  

Portanto, no estudo de Muchilh (2006), a seleção dos fragmentos prioritários faz parte 

de uma estratégia para definir em quais remanescentes devem ser feitos esforços máximos 

para proteção, restauração da conectividade, diminuição do efeito de borda, aumento de áreas-

núcleo e demais medidas legais que garantam sua preservação, a exemplo da Reserva Legal. 

Assim, a priorização de alguns fragmentos não considera a hipótese de corte ou supressão dos 

demais.  

A importância da conservação dos fragmentos em estágios iniciais de sucessão se deve 

ao fato de que atualmente serem áreas passíveis de autorização de corte, e também, por 

conterem espécies pioneiras heliófilas, mais resistentes às condições de impactos da matriz. 

Não menos importantes são os remanescentes em estágio intermediário de sucessão e que 

contém, predominantemente, espécies vegetais resistentes às condições adversas.  

 

Critérios para a Escolha de Fragmentos Prioritários para Conservação: 

 

 

a) Disposição Espacial (posição na paisagem) 

Na microbacia estudada, a cobertura florestal remanescente de 19% não está 

distribuída de forma adequada, existindo áreas de fragilidade ambiental com usos indevidos, 

com o que causa impactos negativos. 

 



Evidentemente a expansão da cobertura florestal incorrerá, necessariamente, em 

manejos nos sistemas produtivos, de forma a compensar a rentabilidade dos produtores, sendo 

este um dos fatores básicos para convencimento dessa mudança. Cabe ressaltar que alguns 

estudos técnicos recomendam como forma de implantação das zonas para recuperação no 

entorno, o uso de espécies destinadas à produção. Ziller (1997), avaliando a Reserva 

Biológica de São Camilo, localizada em Palotina-PR, referiu-se ao plantio de eucalipto, como 

forma de redução dos impactos e como alternativa econômica para os produtores limítrofes à 

unidade.  

O referido estudo resultou em uma metodologia que poderá ser utilizada para 

definições de áreas para comporem corredores ecológicos, especialmente em regiões 

antropizadas e altamente fragmentadas. Os resultados demonstram a possibilidade de 

incremento na qualidade do ambiente que podem ser obtidos por meio da proposição 

simulada, recuperando as áreas definidas com base nos critérios técnicos bióticos e abióticos. 

Portanto, o principal objetivo do estudo foi alcançado, especialmente por evidenciar a 

viabilidade de execução em campo, proporcionando incrementos em biodiversidade que 

podem ser obtidos com a aplicação da proposta na área de estudo, ou ainda, a utilização desse 

método para o planejamento de outras paisagens. O diagnóstico dos fatores bióticos, 

especialmente o tamanho e a disposição dos fragmentos remanescentes florestais e, dos 

fatores abióticos, para definição das áreas com as maiores fragilidades, foram decisivos para o 

entendimento e o planejamento da paisagem. 

O uso atual do solo na bacia está colocando em risco os componentes da paisagem, 

especialmente quanto aos aspectos hídricos, de solos, de conservação dos fragmentos 

florestais existentes e, em decorrência destes fatores, muito provavelmente afetando a fauna 

local.  

A proposta final de implantação do corredor, bem como das áreas a serem 

recuperadas, foi resultante da interação das informações obtidas sob os aspectos abióticos, 

referente às zonas de fragilidades em encostas e fluviais, do meio biótico, com a conservação 

fragmentos considerados prioritários e da recomposição de áreas do entorno, e ainda, com a 

conservação do fragmento situado ao longo dos ambientes fluviais.  Essa metodologia  poderá 

ser uma ferramenta eficiente para o planejamento de corredores, auxiliando na tomada de 

decisões. Assim, o resultado diferencial do trabalho de Muchilch (2006) se refere à 

localização das áreas para implantação das conexões e consequente formação dos corredores, 



em zonas entre a área que seria destinada à conservação apresentada pela metodologia 

adotada, em comparação com as atuais exigências legais.  

 

2.1 Geologia  

 

A Zona de Amortecimento contemplada neste estudo, por pertencer à Microrregião 

Colonial de Irati (Municípios de Fernandes Pinheiro, Imbituva, Irati e Teixeira Soares), está 

inserida, conforme Mazza (2006), no compartimento geológico denominado Bacia do Paraná, 

no grupo litólico Sedimentos Paleozóicos. É uma bacia sedimentar, que evoluiu sobre a 

Plataforma Sul-Americana, estendendo-se no Segundo e Terceiro Planaltos Paranaenses, com 

início da formação no Período Devoniano, há cerca de 400 milhões de anos e terminando no 

Cretáceo, a 90 .milhões de anos. Sua evolução ocorreu por fases de subsidência e soergimento 

com erosão associada, no transcorrer das quais a sedimentação se processou em sub-bacias 

MINEROPAR, (2001). 

A área de estudo na Microrregião Colonial de Irati está localizada sobre uma base 

geológica heterogênea, incluindo os Depósitos Quaternários e os Grupos Guatá, Itararé, 

Paraná, Passa Dois e São Bento. 

“O Grupo Passa Dois aflora na porção oeste da região de estudo, ocupando extensa 

área dos municípios de Irati e Imbituva, e parte do município de Fernandes Pinheiro, e na 

região constituí-se de duas Formações: Teresina e Rio do Rastro. 

O Grupo Itararé e formação do mesmo nome concentram-se na porção nordeste da 

Região Colonial de Irati, predominando no município de Teixeira Soares. 

O Grupo Guatá aflora numa faixa no sentido norte-sul, intercalado entre o Grupo 

Itararé e Passa Dois, ocupando parte dos municípios de Fernandes Pinheiro e Teixeira Soares.   

O Grupo Passa Dois constitui as unidades estratigráficas do período Perminiano, 

sendo importante constituinte do Neo-Paleozóico na Bacia do Paraná, supostamente, sob uma 

situação climatológica bastante quente e relativamente úmida.  

A Formação Teresina é caracterizada pela predominância dos termos sílticos e, na sua 

parte superior, síltico-arenosos. Os sílticos encontram-se, frequentemente, intercalados com 

camadas calcíferas e calcários oolíticos. Interpostos nestes sílticos, são muito comuns os leitos 

irregulares argilosos, síltico-argilosos  e camadas lenticulares, subsidiárias de arenitos finos a 

arenitos sílticos.  



Trabalhos de recuperação que não consideram os aspectos pedogenéticos terão grande 

possibilidade de fracassarem, por não ser adequados tecnicamente e não garantirem 

estabilidade ao ambiente. Muchilh (2006) considera que “o processo de planejamento, onde 

serão definidos os destinos de cada zona, somente poderá ser realizado com êxito se for 

considerado o solo como um dos elementos determinantes de áreas de fragilidade”. Para 

tanto, é necessário o conhecimento de seus atributos e variabilidade espacial, que só é 

possível quando são disponíveis levantamentos pedológicos em escalas compatíveis com os 

objetivos desejados (FIORI et al., 2003). 

Estes autores consideram também que um planejamento adequado, por microbacia, 

deve prever “onde” implantar os corredores, visando o máximo de ganho ambiental, sem, 

contudo, inviabilizar as propriedades privadas e sendo factíveis de implantação. Sob essa 

ótica, o zoneamento ambiental torna possível representar a espacialização das informações, 

sendo uma ferramenta de prevenção, controle e monitoramento dos impactos ambientais, de 

acordo com as especificidades do território (SILVA, 1997). Portanto, contemplar o 

zoneamento fundamentado no diagnóstico dos fatores bióticos e abióticos pode ser a 

alternativa técnica aplicável, tanto para a conservação da diversidade biológica, como para o 

planejamento e implantação de sistemas produtivos menos impactantes. 

Dentre algumas iniciativas que prevêem a formação de corredores, no Brasil, 

destacam-se: 

-    Aspectos pedológicos da região 

- Fatores bióticos 

- Vegetação 

 
3.8 Condições de interatividade entre UC e comunidades e demais esferas 

governamentais 

 

A Resolução do CONAMA nº 3/88 dispõe sobre a constituição de mutirões 

ambientais.  As entidades civis com finalidades ambientalistas poderão participar na 

fiscalização de Reservas Ecológicas, Públicas ou Privadas, Áreas de Proteção Ambiental, 

Estações Ecológicas, Áreas de Relevante Interesse Ecológico, outras Unidades de 

Conservação e demais Áreas protegidas. 

Sempre que possível o Mutirão Ambiental contará com a participação de servidor 

público com experiência em fiscalização, de médico ou de pessoa com experiência no campo 



de assistência social. Se as autoridades locais não se pronunciarem sobre os autos de 

constatação, caberá aos órgãos federais competentes atuar em caráter supletivo. 

A Resolução do CONAMA nº 9/90 dispõe sobre a realização de Audiências Públicas 

no processo de licenciamento ambiental. A Audiência Pública referida na Resolução 

CONAMA nº 1/86 tem por finalidade expor aos interessados o conteúdo do produto em 

análise e do seu referido RIMA, dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e 

sugestões a respeito. Sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado por entidade 

civil, pelo Ministério Público, ou por 50 (cinqüenta) ou mais cidadãos, o Órgão de Meio 

Ambiente promoverá a realização de audiência pública.  Em função da localização geográfica 

dos solicitantes e da complexidade do tema, poderá haver mais de uma audiência pública 

sobre o mesmo projeto e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA.  

As atas das audiências públicas e seus anexos, servirão de base, juntamente com o 

RIMA, para a análise e parecer final do licenciador, quanto à aprovação ou não do projeto.  

Com a alteração dos artigos 11 e 12 da Resolução nº 335/2003 estes passaram a 

estabelecer que os órgãos estaduais e municipais de meio ambiente deverão definir até 

dezembro de 2010 critérios para adequação dos cemitérios existentes em abril de 2003” e no 

artigo 12, o Plano de Encerramento das atividades deverá constar do processo de 

licenciamento ambiental, nele incluindo medidas de recuperação da área atingida e 

indenização de possíveis vítimas”. 

 Considerando o disposto na Lei nº 4.504/64, na Resolução CONAMA nºs 237/97  e 

na Resolução CONAMA nº 387/2006 esta estabelece procedimentos para o Licenciamento 

Ambiental de Projeto de Reforma Agrária  e estabelece no item VIII - Plano de 

Desenvolvimento do Assentamento - PDA: plano que reúne os elementos essenciais para o 

desenvolvimento dos Projetos de Assentamentos de Reforma Agrária, em estrita observância à 

diversidade de casos compreendida pelos diferentes biomas existentes, com destaque para os 

seus aspectos fisiográficos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sendo instrumento 

básico à formulação de projetos técnicos e todas as atividades a serem planejadas e 

executadas nas áreas de assentamento, constituindo-se numa peça fundamental ao 

monitoramento e avaliação dessas ações, e que deverá conter, no mínimo, o estabelecido no 

Anexo III. 

IX - Plano de Recuperação do Assentamento - PRA: conjunto de ações planejadas 

complementares ao PDA, ou de reformulação ou substituição a este, destinadas a garantir ao 



Projeto de Assentamento de Reforma Agrária o nível desejado de desenvolvimento 

sustentável, a curto e médio prazos, devendo conter, no mínimo, o estabelecido no Anexo V 

desta última resolução meniconada.  

A Resolução do CONAMA nº 371/2006 que  revoga a Resolução nº 2/96, estabelece 

diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle de 

gastos de recursos advindos de compensação ambiental, conforme a  Lei no 9.985/2000 que 

institui o SNUC e dá outras providências. Art. 9º. O órgão ambiental licenciador, ao definir as 

unidades de conservação a serem beneficiadas pelos recursos oriundos da compensação 

ambiental, respeitados os critérios previstos no art. 36 da mesma lei e a ordem de prioridades 

estabelecida no art. 33 do Decreto no 4.340/2002 deverá observar: I - existindo uma ou mais 

unidades de conservação ou zonas de amortecimento afetadas diretamente pelo 

empreendimento ou atividade a ser licenciada, independentemente do grupo a que pertençam, 

deverão estas ser beneficiárias com recursos da compensação ambiental, considerando, entre 

outros, os critérios de proximidade, dimensão, vulnerabilidade de infra-estrutura existente. 

Aspectos pedológicos da região: 

 Fatores bióticos 

 Vegetação 

Conforme os dados da Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA (2003), 

considerando todos os estágios de vegetação, inicial, médio e avançado, contemplando as 

florestas primitivas, a cobertura seria de 24,87%. Se forem considerados somente os estágios 

avançado e médio, a cobertura florestal levantada foi de 14,64%, sendo que desses, somente 

3,4% em estágio avançado. Portanto, os números demonstram uma perda significativa da 

cobertura florestal, o que se traduz em ambientes fragmentados, especialmente nas regiões 

mais afetadas pelo desmatamento, nas regiões oeste e noroeste do Estado, onde a formação 

predominante é Floresta Estacional Semidecidua.  

As mudanças e os impactos ambientais são constantes e atualmente os fragmentos de 

vegetação são de tamanho reduzido e, portanto, pouco viáveis a médio e longo prazo. Isso 

demonstra a necessidade de alterações no padrão de uso do solo para que a biodiversidade dos 

ecossistemas possa ser mantida. 

Os animais de grande porte são importantes componentes ecológicos integrantes, 

contudo, Redford (1992) ressaltou que as atividades humanas afetaram intensamente a fauna, 

e, com poucas exceções, as pesquisas e levantamentos se concentram sobre a vegetação. O 



mesmo autor destaca a importância dos animais de grande porte na dispersão e predação de 

sementes e dos herbívoros. Essas evidências também foram citadas por Bodner (1989), 

relacionando que espécies predadoras de sementes, como queixadas, veados e antas foram 

elementos importantes na determinação da composição da estrutura da floresta, mas, a 

despeito disso, raramente são encontradas atualmente.  

Cabe ressaltar que as probabilidades de extinção de espécies da fauna são dependentes 

dos padrões da paisagem e de algumas propriedades críticas das espécies que determinam sua 

persistência em paisagens fragmentadas, como: habilidade de dispersão, requerimento de área, 

necessidade de habitats especializados e a resistência a efeitos de borda (DALE et al., 1994).  

São definidas como metapopulações aquelas que estão espacialmente semi-isoladas, 

mas unidas por individuos que se movimentam. Nessas populações, os fluxos de contribuição 

ao pool genético de somente uns poucos indivíduos imigrantes por geração, são suficientes 

para minimizar os efeitos deletérios do autocruzamento e para sustentar a diversidade genética 

(SLALTKIN, 1985). De acordo com essa teoria, a existência das espécies obedece a um 

balanço entre a extinção e a recolonização de habitats. 

A outra causa de extinções está relacionada à deterioração genética nos fragmentos, 

decorrente de autogamia, erosão de heterozigose e perda de diversidade alética.  

A manutenção de variabilidade genética requer uma população suficientemente grande 

(no mínimo 500 indivíduos reprodutivos), para que os ganhos de variação genética por 

mutações contrabalancem com as perdas por deriva genética (SIMBERLOFF & COX, 1987).  

Em geral, as populações presentes nas áreas de vegetação nativa contínuas são 

populações fontes, ou seja, são aquelas que se encontram em crescimento e produzem 

emigrantes. Já as presentes em fragmentos, são populações-sumidouros, dependentes da 

imigração de indivíduos para se sustentarem ao longo do tempo que comprovam que os 

corredores facilitam os movimentos e fluxos para aves (MACHTANS et al 4, 1996), para 

pequenos roedores (MERRIAM e LANOUE5, 1990) e pequenos mamíferos (HENDERSON 

et al , 1965). Portanto, intervenções visando o aumento da conectividade podem contribuir no 

sentido de que os efeitos da fragmentação sobre a fauna silvestre possam ser diminuídos. 

As unidades reconhecidas no mosaico que compreende a paisagem são as manchas, a 

matriz e os corredores. O arranjo espacial ou estrutura desses elementos usa funções e 

interações, e as alterações sofridas ao longo do tempo são propriedades fundamentais da 

paisagem (FORMAM e GORDON, 1981; TURNER, 1995). O conhecimento sobre essas 



interações são importantes para a proteção da diversidade biológica. Conforme Turner (1995), 

na análise da paisagem devem ser consideradas suas características de estrutura, 

funcionalidade e dinâmica.  

Cabe ressaltar que, embora a impropriedade do termo estrutura da paisagem, ele será 

adotado nesse estudo no intuito de relacionar as análises da disposição espacial, tamanho, 

forma e demais características dos remanescentes florestais que compõem a paisagem 

estudada, por ser amplamente compreendido pela comunidade científica relacionada à 

ecologia da paisagem. Contudo, entende-se que a estrutura da paisagem engloba, e não podem 

ser dissociados, aos aspectos relativos às interações entre geologia e seus lineamentos, frente 

às ações climáticas, que resultam nas unidades geomorfológicas, as quais são determinantes 

das condições pedológicas e biológicas do meio, especialmente nesse caso, da vegetação. 

Sendo assim, a análise e interpretação possibilita a obtenção de um conjunto de 

conhecimentos essenciais para o planejamento de uma área ou região. Existem inúmeras 

medidas que podem ser obtidas através dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG), que 

são convertidas em informações úteis para a descrição do ambiente (CARMO, 2000). Estes 

sistemas permitem relacionar, quantitativamente, diferentes tipos de mapas temáticos, e 

diferentes métricas da paisagem, representando resultados de fácil visualização. 

A matriz é o elemento dominante que controla a dinâmica da paisagem, sendo a área 

mais extensa e mais conectada (FORMAN e GORDON, 1986, FORMAN, 1995). Ela pode 

ser considerada como o meio onde estão contidas as outras unidades, representando um estado 

atual do habitat: intacto, alterado ou antropizado. Em ambientes primários, representa o 

habitat natural. Já em ambientes fragmentados, ela envolve os remanescentes do ambiente 

original (MCINTYRE e HOBS, 1999), os quais constituem as manchas ou fragmentos. 

As manchas são áreas relativamente homogêneas, não lineares, que se distinguem das 

unidades vizinhas (CARMO, 2000; METZGER, 2001). Em ambientes fragmentados podem 

ser consideradas como os fragmentos remanescentes; em ambientes pouco alterados podem 

ser as áreas antropizadas em meio a uma matriz conservada. 

O aumento da permeabilidade da matriz é tão ou mais importante que a formação de 

corredores de biodiversidade. Em condições de ambientes muito alterados, a matriz em geral 

dificulta os deslocamentos entre as manchas em função de sua permeabilidade e da 

capacidade de movimentação das espécies (FRANKLIN, 1993), atuando como um filtro 

através da paisagem. Pode agir influenciando a largura do efeito de borda e representar fonte 



de perturbação, favorecendo o desenvolvimento de espécies generalistas, predadoras e 

parasitas, principalmente nas bordas (GASCON et al, 1999); TABARELLI, MANTOVANI E 

PERES, 1999; METZGER, 2001). É importante avaliar a influência da matriz e formas de 

minimizar os efeitos negativos. A intensidade das atividades desenvolvidas na matriz afeta a 

sobrevivência das populações, tanto de espécies de plantas como de animais. Atividades 

agrícolas intensivas podem ser altamente nocivas, pois envolvem o uso indiscriminado de 

fertilizantes e, principalmente, de agrotóxicos. Além de afetar diretamente os organismos, os 

agrotóxicos podem ser transportados pelo vento e pela água, afetando os organismos dentro 

dos fragmentos, contaminando mananciais de água e levando perigo às populações, inclusive 

a humana.  

A importância do habitat da matriz é também demonstrada pela forte correlação entre 

as abundâncias das espécies e sua persistência nos fragmentos florestais (MALCOLM, 1991; 

GASCON et al., 1999). Isto indica que sua composição será determinante na capacidade dos 

fragmentos manterem espécies em longo prazo (GASCON e LOVEJOY, 1998). Além disso, o 

movimento dos organismos depende do grau de contraste entre as manchas e a matriz, que 

influencia a probabilidade de imigração entre os fragmentos (BIERREGAARD et al, 1992).  

 

3.9 Corredores de biodiversidade resultantes de zona de amortecimento  

 

Conforme Soulé e Gilpin (1991) e Saunders, Hobbs e Margules (1991), os corredores 

são estruturas lineares da paisagem, que ligam pelo menos dois fragmentos que originalmente 

eram conectados. São reconhecidamente importantes para o controle de fluxos hídricos e 

biológicos na paisagem (FORMAN e GORDON, 1986). Possibilitam a conexão entre habitats 

fragmentados, promovendo o movimento de organismos, auxiliando na preservação da 

biodiversidade de ecossistemas e nas funções das comunidades (SOULÉ e GILPIN, 1991; 

CAMPOS, 2003; MYERS e BAZELY, 2003). 

Sob outro aspecto, constituem-se em importante instrumento de planejamento 

ambiental, no sentido de potencializar a cooperação entre as diversas esferas de governo e 

segmentos da sociedade civil com objetivo de buscar a conciliação entre a conservação da 

biodiversidade e o desenvolvimento sócio-econômico. Sua aplicação vem se ampliando em 

todo o mundo nesta última década, conforme observado no Congresso Mundial da IUCN em 

Durban, 2003 (BRASIL, 2004). 



Portanto, sob esse ponto de vista, os corredores podem ter papel fundamental ao 

possibilitarem a movimentação e dispersão, permitindo a readaptação dessas espécies às 

mudanças climáticas. Além disso, ambientes fragmentados têm menor habilidade de 

resistência a espécies invasoras (SUTHERST, 2000). 

Assim sendo, a conectividade entre fragmentos promove mais ganhos do que 

problemas para uma efetiva ação de conservação da biodiversidade (CAMPOS, 2003). 

Outro aspecto que tem influência direta sobre a movimentação, dispersão e presença 

de espécies nos fragmentos remanescentes, está relacionado à qualidade dos corredores. 

Zimmerman e Bierregaard (1986), estudando anfíbios em reservas do "Projeto Dinâmica 

Biológica de Fragmentos Florestais", na Amazônia, concluíram que o mais importante não era 

a área, mas sim que a reserva contivesse microhabitats adequados para a reprodução dos 

animais. 

O processo de implementação de corredores de biodiversidade é complexo, 

envolvendo essencialmente as questões físicas, biológicas e sócio-econômicas. Assim, o 

planejamento integrando as diferentes variáveis deve ser priorizado, visando à maximização 

dos ganhos ambientais e com a redução dos esforços públicos e privados. 

A manutenção da biodiversidade, em longo prazo, aumentará significativamente com 

o estabelecimento de planejamento para conservação em que se contemplem grandes unidades 

de paisagem. Dentre as várias abordagens possíveis, a dos corredores de biodiversidade 

representa uma das mais promissoras para um planejamento regional eficaz (FONSECA et al, 

2001).  

A importância desse instrumento tem referência legal na Convenção da Biodiversidade 

(enfoque ecossistêmico), no artigo 2º, inciso XIX, artigo 5º, inciso XIII e artigo 27, parágrafo 

1º da Lei nº 9985, de 18 de julho de 2000, que institui o SNUC, e no Código Florestal 

Brasileiro. 

O Decreto nº 750/93 foi regulamentado pela Resolução nº 09/96 do CONAMA, 

estabelecendo parâmetros e procedimentos para a identificação e implantação de corredores 

ecológicos (BRASIL, 2004).  

Os efeitos físicos e biológicos do processo de fragmentação e insularização dos 

ecossistemas naturais produzem diversas mudanças qualitativas, diminuindo a possibilidade 

de estas áreas manterem sua complexidade natural (CAMPOS, 2003). 

A fragmentação pode agir sobre vários aspectos: 



a) Sobrevivência das Populações 

Com a redução e perda de habitats, ocorre o consequênte aumento do risco de 

extinções (determinísticas e estocásticas), à medida que o tamanho da população é reduzido 

(METZGER, 1999). Como efeito em cadeia, a redução de populações traz consequências 

genéticas deletérias como depressão endogâmica, perda de flexibilidade evolucionária e perda 

exogâmica, aumentando a probabilidade de extinções. Deve ser considerado que a área do 

fragmento é o parâmetro mais importante para explicar as variações de riqueza de espécies. A 

riqueza diminui quando a área do fragmento fica menor do que as áreas mínimas necessárias 

para a sobrevivência das populações (FORMAN, GALLI e LECK 1976; METZGER, 1998). 

Estudos recentes sugerem que, nos fragmentos menores que 100 hectares e em 

matrizes dominadas por atividades antrópicas, as extinções associadas à perda de habitat 

podem erodir a biodiversidade drasticamente (GASCON, WILLIAMSON e FONSECA, 

2000). Como exemplo, a perda de habitat foi identificada como a principal razão para o estado 

de ameaça de 75% dos mamíferos, 44% dos pássaros, 68% dos répteis, 58% dos anfíbios, 

55% dos peixes e 47% dos insetos presentes na lista vermelha de animais ameaçados de 

extinção da IUCN (CARMO, 2000).  

b) Intensificação das Competições 

Outro importante fator decorrente da fragmentação é o aumento das competições intra 

e interespecíficas (SEAGLE, 1986). Espécies da fauna que requerem grandes habitats podem 

não sobreviver em pequenos fragmentos, em decorrência da redução da disponibilidade de 

alimentos e também por algumas espécies não ultrapassarem nem mesmo faixas estreitas de 

ambiente aberto, e assim não recolonizarem fragmentos após a população original ter 

desaparecido. 

Conforme Goodman (1987), a redução no tamanho das populações aumenta o risco de 

extinções estocásticas.  

c) Isolamento dos Fragmentos 

O isolamento afeta negativamente a riqueza de espécies de determinado fragmento ao 

diminuir o potencial (taxa) de imigração ou de recolonização (METZGER, 1998). Em 

fragmentos isolados as espécies que conseguem se manter, tendem a se tornar dominantes, 

diminuindo a diversidade de habitat (HANSON, MALASON e ARMSTRONG, 1991).  

d) Efeito de Borda 



Conforme Holland (1988), bordas são áreas de transição entre unidades de paisagem, 

onde a intensidade dos fluxos biológicos se modifica de forma abrupta. Agem como controles 

nos fluxos (biológicos, materiais e energéticos), que são determinados pela semi-

permeabilidade das bordas.  

Esses processos resultam na extinção local e regional de espécies de árvores 

(TABARELLI, SILVA e GASCON, 2004) e no empobrecimento da riqueza nas bordas e nos 

pequenos fragmentos florestais (OLIVEIRA, GRILLO e TABARELLI, 2004).  

e) Perda de Biodiversidade 

A magnitude da perda de biodiversidade e da simplificação biológica irá depender de 

esforços para evitar a extinção de espécies. Isto é possível por meio do manejo e da 

reabilitação dos fragmentos florestais e das matrizes que os circundam, além da 

implementação de projetos que prevejam o planejamento do uso do solo, visando o aumento 

da conectividade entre fragmentos (TABARELLI e GASCON, 2005). 

 

2.3 estratégias para a conservação da biodiversidade 

 

Considerando o inevitável desenvolvimento da sociedade humana, na realidade, a 

situação ideal seria fragmentar a paisagem de forma inteligente, e não ter que fazer 

restauração (LAURANCE e GASCON, 1997). Porém, para Fernandez (2005), a fragmentação 

é o maior impacto já causado pelo homem na natureza. Portanto, são necessárias estratégias 

inovadoras visando percorrer um caminho inverso, a “desfragmentação” (CAMPOS, 2003).  

 

Análise da paisagem visando à formação de corredores de biodiversidade 

Estudo de caso da porção superior da bacia do rio São Francisco Falso, Paraná 

Dissertação 

As alternativas de conservação in situ, podem referir-se tanto à criação de áreas 

protegidas, como outras ações junto a propriedades particulares, como as reservas legais e as 

áreas de preservação permanente.  

Para Franco (2005), a preservação, restauração e recuperação de outras áreas 

legalmente protegidas apresenta-se como alternativa para melhorar a qualidade da matriz e 

integrá-las com as unidades de conservação. Conforme Forman (1995), “o desenho de 



paisagens e regiões sustentáveis é essencial para manter simultaneamente a integridade 

ecológica (incluindo a biodiversidade) e as necessidades humanas básicas por gerações”. 

Ações visando ao aumento de conectividade, formação de corredores, diminuição dos 

impactos causados pela matriz e redução do efeito de borda são exemplos de ações locais. 

Essas medidas podem ser implementadas por meio de programas ou projetos que planejem 

ações locais em escalas regionais, por meio de tecnologias que permitam avaliações e 

diagnósticos prévios do ambiente. Conforme Martins et al (1998), o planejamento de 

corredores ecológicos requer a análise e integração de vários fatores, cujo processo, aplicado a 

um conjunto de dados, pode ser realizado por meio de um sistema de informações geográficas 

(SIG), georreferenciando-se as informações a serem criadas.  

A implantação de zonas de benefício múltiplo ou zonas-tampão é importante 

alternativa que tem demonstrado eficácia, consistindo na implantação de áreas agroflorestais 

estrategicamente localizadas no entorno de fragmentos. Essas áreas podem ajudar a reduzir os 

efeitos de borda, bem como a dependência de recursos florestais, visto que as florestas 

primárias estariam rodeadas por sistemas florestados em vez de pastagens ou áreas cultivadas. 

Servindo como trampolins ecológicos, aumentam a conectividade entre fragmentos florestais 

e podem contribuir para o fluxo gênico de muitas espécies por meio da dispersão de animais e 

plantas (MUCHILH et al, 2001). 

 

QUADRO 2.  RECOMENDAÇÕES DA LITERATURA COMO ESTRATÉGIAS 

PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - AUTOR Forman, 1995 

RECOMENDAÇÕES 

� Manter grandes fragmentos de vegetação natural; 

� Alta variação no tamanho dos fragmentos; 

� Manter mais que um fragmento grande e muitos pequenos distribuídos na matriz; 

� Manter corredores que promovam conexão entre os fragmentos; 

� Manter a variabilidade genética. Strittholt e Boerner, 1995 



� Manutenção de um sistema de áreas protegidas que contenha um mínimo de 25% de cada 

tipo das formações original da vegetação, representando a diversidade regional. Laurance e 

Gascon, 1997 . 

� Manter remanescentes ao longo de cursos d’água com uma largura mínima de 300 metros. 

Kremen, Raymond e Lance, 1998 

� A área deve conter vários exemplos representativos dos tipos de habitats existentes; 

� Proteger corredores que unam habitat naturais; 

�Os corredores devem ser amplos suficientes para promover a movimentação de animais, o 

que inclui a definição de áreas e o estímulo para recuperação da vegetação nativa; 

� Proteger mosaicos de habitats e zonas de transição; 

� Dar ênfase à proteção de habitats ameaçados ou em perigo, bem como espécies localmente 

endêmicas. Laurance et al, 1997 

 Experiências de Projetos de Implantação de Corredores no Brasil 

O MMA está implantando o “Programa Piloto para a Proteção de Florestas Tropicais 

do Brasil – PPG7” atuando em duas áreas prioritárias: Corredor central da Amazônia e 

Corredor Central da Mata Atlântica (sul da Bahia e regiões norte e centro-serrana do ES). Na 

região do Pontal do Paranapanema, estão sendo instaladas zonas-tampão agroflorestais como 

fonte de lenha, madeira, frutos, grãos e forragem, aliviando assim a pressão exercida pelos 

proprietários locais sobre o fragmento floretstal (MUCHILCH et al, 2001). Tais 

procedimentos criam ambientes menos impactantes limítrofes aos fragmentos florestais 

remanescentes, à medida que pode diminuir efeito de borda e impactos da matriz. 

No Paraná, a estratégia de formação de corredores ecológicos foi adotada a partir da 

implementação do Projeto Paraná Biodiversidade (PARANÁ, 2001). No Paraná, o governo 

estadual está projetando um Corredor pelo Médio Iguaçu, Palmas-Guarapuava e outro ao 

longo do Rio Paraná, e o Governo Federal, pelo Rio da Vargem-Imbituva até o Parque 

Nacional dos Campos Gerais. 



Como estratégia de ação está prevista a conexão de unidades de conservação, 

interligando remanescentes florestais com unidades de conservação, recuperando áreas de 

formações ciliares e de reserva legal. Com estas ações pretende-se viabilizar os fluxos da 

fauna, a disseminação de espécies vegetais e a melhoria da qualidade da água.  

 

3.10 Serviços ambientais e possibilidades de remuneração 

 

“Em períodos anteriores da nossa história, as sociedades capitalistas não tinham 

preocupação com os recursos naturais, pois a abundância deles, associada à baixa intensidade 

de uso, passava a idéia equivocada da impossibilidade de exaustão e de escassez. Com a 

evolução da indústria e da mecanização da agricultura, que se deu de maneira intensa, sem a 

visão conservacionista, o meio ambiente sofreu severamente (ASCELRAD [ ] citado em 

CAVALCANTI, 1995). Sabendo-se que todas as economias dependem do meio ambiente 

como fonte de sustentação e pelo fato de as políticas ambientais estarem a cada dia mais 

sofisticadas, existe uma necessidade de maior desenvolvimento das bases econômicas, 

principalmente, para a valoração monetária desses bens.” Miranda, G. de M.; Vitale, VG.; 

Zampier, J. F. (2009) 

Atualmente é grande o interesse e a discussão sobre o pagamento dos serviços 

ambientais, sendo que a classe rural já o incorporou como uma reivindicação permanente, 

tanto, que está tramitando no Congresso Nacional lei sobre o assunto em consideração. 

A remuneração por serviços ambientais pode representar uma das condições para a 

manutenção de recursos naturais na sua forma original ou manejados em níveis compatíveis 

com sua conservação. 

3.11 Monitoramento e pesquisa na Zona de Amortecimento 

 

No Brasil não parecem existir ou são extremamente raros programas de 

monitoramento sistemático estabelecidos em áreas protegidas, nem muito menos em suas 

adjacências. Isso é verdade tanto para dados básicos, como controle de qualidade de água, por 

exemplo, como para dados relativos às mudanças populacionais das espécies ou alterações de 

habitats.  



No entanto, em 1997, o IBAMA organizou um encontro denominado de Workshop 

Internacional sobre o Monitoramento da Biodiversidade em Unidades de Conservação 

Federais: definindo a metodologia. O seminário contou com a participação de um grupo de 

especialistas brasileiros e teve como objetivos definir uma metodologia para o monitoramento 

da biodiversidade e outras atividades do sistema federal de UCs.  

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Caracterização da área de estudo 

 

O presente trabalho foi realizado no entorno da Floresta Nacional de Irati, localizada 

na porção extrema Sudoeste da Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi, correspondendo ao Alto 

Tibagi, integralmente localizada no Estado do Paraná.  

A porção delimitada levou em consideração a Sub-Bacia Hidrográfica do Rio 

Imbituva, também conhecido como Bituvão, o qual conta com seu principal afluente, o Rio 

das Antas, os quais formam segmentos consideráveis do perímetro da FLONA de Irati. 

Foram excluídos para o estudo de Zona de Amortecimento potencial deste trabalho, os  

quadros urbanos de Fernandes Pinheiro, Imbituva, Irati e Teixeira Soares, mesmo que 

possuam parcelas da Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Imbituva e Bacia Hidrográfica do Rio 

das Antas e suas faixas de maiores possibilidades de suburbanização e urbanização. 

A Microrregião Colonial de Irati está situada no Segundo Planalto Paranaense, porção 

Centro-Sul do Estado do Paraná, área de domínio da Floresta Ombrófila Mista (VELOSO e 

GOES FILHO, 1982), nas coordenadas geográficas 7.240.000 UTM de latitude sul, 480.000 

UTM longitude oeste no vértice noroeste e 7.160.000 UTM de latitude sul, 580.000 UTM 

longitude oeste no vértice sudeste, fazendo divisa ao norte com os municípios de 

Prudentópolis, Guamiranga, Ivaí e Ipiranga, ao sul com Rio Azul, Rebouças, São João do 

Triunfo e Palmeira, a leste com Ponta Grossa e a oeste com Inácio Martins e Guarapuava 

(MAZZA, 2006). 

Os municípios mencionados que fazem parte da Microrregião Colonial de Irati 

possuem uma população estimada de 101.387 habitantes, para 2009, numa área de 3.063,5 

km². 

 



A FLONA de Irati localiza-se entre as coordenadas geográficas 25º 25' de latitude Sul, 

e 50º 36' longitude Oeste e 25º 17' de latitude Sul e 50º 30' de longitude Oeste. 

O clima microrregional conforme a classificação de Köppen, é do tipo Cfb – 

Subtropical Úmido Mesotérmico com estações anuais bem definidas, temperatura média 

anual variando entre e amplitude térmica de 13,8 (junho) e 21,4 ºC (janeiro e fevereiro). 

No Paraná, a erosão laminar, em sulcos e em voçorocas ocorre em larga escala, 

podendo acarretar perdas de 100 a 200 toneladas de solo por ha/ano, e em extremos, até 700 

toneladas por ha/ano (DERPSCH et al, 1991). 

O ecossistema ripário colabora para uma importante funcionalidade ambiental, que é a 

manutenção dos recursos hídricos, em termos de vazão e qualidade da água, assim como do 

ecossistema aquático (LIMA, 2002). A permanência da integridade do ecossistema ripário, 

desta forma, constitui fator crucial para a manutenção da estabilidade e da resiliência da 

microbacia, como unidade ecológica da paisagem.  

 

 

 

 

 



 

Figura 02. Projeção da área da Bacia do Rio Tibagi sobre os municípios – UEL, 2000 



 

Figura 03. Unidades de Conservação e Remanescentes de Cobertura Florestal (Modificado por Trajano Gracia – Editado por Alessandro 

Mirkoski – 2008) 



“O Plano de Manejo dever apresentar as zonas específicas em que podem ser 

desenvolvidas as diferentes atividades humanas e a localização a ser dada à infra-estrutura, 

indicando quais equipamentos serão permitidos para as diferentes atividades no local 

(LEDEC, 1992).  

“O plano de manejo deve identificar todas as atividades que devem ser levadas a cabo 

em determinado período para alcançar os objetivos propostos, listadas em ordem cronológica. 

Em geral, esses programas incluem itens como, queimadas controladas; controle de pragas e 

doenças; controle de poluição; programas de extensão com as comunidades vizinhas; pesquisa 

e monitoramento; proteção de características culturais e históricas do local; programa de uso 

público contendo subprogramas de recreação; educação e interpretação. Além disso, devem 

ser descritas no plano as atividades de manutenção, administração, finanças e recursos 

humanos necessários. Por fim, devem ser incluídos os investimentos necessários em 

equipamentos e infra-estrutura (LEDEC, 1992). 

Enquanto o plano de manejo ainda não está pronto, “um plano operacional” (ou 

emergencial, na denominação do Brasil) deve ser elaborado para direcionar de forma 

provisória as atividades (MCNEELY et al, 1990a).  

“Metais pesados provenientes de efluentes urbanos contaminam o curso de água que 

abastece certa área protegida. A população vizinha ao parque extrai gramíneas utilizadas 

tradicionalmente para cobrir suas habitações. A agropecuária na zona externa à reserva 

baseia-se em espécie exótica, que, gradualmente, está sendo introduzida no interior da área 

protegida. Há uma explosão populacional de certa espécie animal em virtude da redução no 

número de seus predadores. São, todavia, apenas as consequências ou sintomas de contextos 

mais amplos que os determinam. Contextos e ameaças variam em um número inestimável de 

padrões. Embora existam alguns problemas que atingem as áreas protegidas em quase todo o 

mundo, eles variam em intensidade e consequências (MACHLIS & TICHENLL, 1985). 

A política de prover benefícios eoconômicos à comunidades que vivem no interior ou 

nas proximidades de áreas protegidas tem reinado em diferentes esferas. Já na esfera política, 

diversas diretrizes de manejo de áreas protegidas têm enfatizado essa visão, como 

exemplificado nos casos a seguir. Em primeiro lugar, o documento World Consertion Strategy 



de 1980 afirmou a necessidade de ligação entre as atividades de proteção à natureza e as 

estratégias econômicas dos moradores rurais. Em segundo, essa necessidade foi abraçada 

entusiasticamente por conservacionistas presentes no III Congresso Mundial de Parques e 

Áreas Protegidas em Bali, 1982, e, posteriormente, na sua quarta versão em 1992 em Caracas. 

As UCs podem prover muitos benefícios em termos de proteção aos recursos hídricos, 

turismo, extração de recursos renováveis, entre outros (MCNEELY, 1989). Hoje em dia, 

diversos Projetos Integrados de Conservação e Desenvolvimento (Integrated Conservation 

and Developmente Projects), ou ICDPs no jargão científico, têm sido desenvolvidos em áreas 

protegidas. Esses projetos têm a meta de aumentar a renda da população local, reduzindo as 

pressões para exploração de recursos na unidade (WELLS & BRANDON, 1992); WEST, 

1992). possibilidade é a criação de oportunidade de emprego na unidade ou em atividades que 

foram geradas com a instituição deste (DIXON & SHERMAN, 1991). Como última opção, 

existe a de criação de incentivos e desestímulos à atividade econômica local, planejados de 

forma a beneficiar a comunidade local (MCNEELY, 1993a).  

O SNUC tem como uma de suas diretrizes assegurar a participação efetiva das 

populações locais na criação, implantação e gestão das UCs. Seguindo essa política, prevê-se 

a criação de Conselhos Consultivos para todas as UCs de proteção integral e de uso 

sustentável, com exceção para APAs e RESEX os quais serão conselhos deliberativos.  

Como afirma Borrini-Feybarand (1997), a concessão de certo nível de poder de 

decisão é necessária para mediar conflitos e, dessa forma, conselhos consultivos podem não 

funcionar e, inclusive, acirrar problemas já existentes.  

A falta de participação em termos de quantidade e qualidade de diversos atores nos 

Conselhos Consultivos, como no caso da FNI é a falta de divulgação, informação e 

mobilização da população do entorno.  

Por fim, a participação é capaz de promover a cooperação entre as áreas protegidas e a 

população local, dessa forma, fazer com que o controle torne-se mais humano e aceitável, 

reduzindo os conflitos locais (WELLS & BRANDON, 1992). 



Porém, além dos residentes e dos usuários, outros segmentos da sociedade podem ter 

interesse no local.  

Finalmente, incluem-se os funcionários do governo responsável pelo manejo da UCs e 

das instituições ambientais que dão apoio a estas (BORRINI-FEYERABEND, 1997). 

Os processos de manejo participativo devem ajustar-se-á realidade e ao contexto de 

cada área protegida (BORRINI-FEYEBEND, 1997). 

Como visto no capítulo de seleção, os problemas biológicos de conservação não 

podem ser tratados como autocontidos nas áreas protegidas (GRUMBINE, 1991; 

SCHNOEWALD-COX et al, 1992). Em muitos caso, as atividades que ocorrem em porções 

exteriores são, inclusive, mais importantes que aquelas internas à área (BUECHNER et al, 

1992).  

Até 1997, o levantamento das ameaças a 679 unidades de diferentes categorias 

federais e estaduais produziu o seguinte resultado conforme quadro a seguir: 

Quadro n. Inserir nome do quadro 

Principais ameaças às UC.s brasileiras 

Ameaças Existente Sem informação 

Caça e pesca 32,1% 62,2% 

Queimadas 26,7% 63,2% 

Garimpagem 4,6% 60,2% 

Mineração 6,2% 61,1% 

Conflito com áreas indígenas 6.7% 58,4% 

Conflitos com população residente 18,4% 62,9% 

Exploração de madeira 18,4% 60,9% 

Pressão de pólo de desenvolvimento 25,4% 60,5% 

Alteração de regime hídrico 20,8% 60,3% 

Estradas 51,8% 42,4% 

Fonte: Transformado de Queiroz et al (1997) por Carla Morsello, 2001.  

Como pode ser observado, em geral, não existem informações para cerca de dois 

terços das unidades. Além do mais algumas das ameaças parecem ser subestimadas nesse 

levantamento, como no caso dos conflitos com populações residentes registrados em apenas 



18% das áreas, muito diferente do padrão observado para a América Latina como um todo 

(AMEND & AMEND, 1995). Entretanto, deve-se observar que não são apresentados dados 

relativos a outras atividades bastante comuns, como a exploração agropecuária. 

O segundo conjunto de dados provém do relatório síntese do Ibama (1997b). Esse 

relatório aponta as principais ameaças às UCs federais brasileiras adiciona outras ameaças em 

relação ao outro relatório, como por exemplo, a agropecuária e o comércio de animais 

silvestres, que são também bastante comuns no continente como um todo. 

 

 

 

 

 

Figura 04. Sub-Bacias Hidrográficas integrantes da Zona de Amortecimento estudada 



 

A porção delimitada levou em consideração a Sub-Bacia Hidrográfica do Rio 

Imbituva, também conhecido como Bituvão, o qual conta com seu principal afluente o Rio 

das Antas, os quais formam segmentos consideráveis do perímetro da Floresta Nacional de 

Irati. 

Foram excluídos para o estudo de Zona de Amortecimento potencial desta dissertação 

os quadros urbanos de Fernandes Pinheiro, Imbituva, Irati e Teixeira Soares, mesmo que 

possuam parcelas da Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Imbituva e Bacia Hidrográfica do Rio 

das Antas e suas faixas de maiores possibilidades de suburbanização e urbanização. 

Também foram adotados eixos rodoviários importantes como possíveis limitantes da 

Zona de Amortecimento, como a PR-438 e a estrada Teixeira Soares-Imbituva, esta 

coincidindo com o divisor de águas da bacia do rio das Almas, afluente do rio Imbituva. 

 

 

Figura 05. Localização do Estado do Paraná no território brasileiro 

 

Quadro  



 

O trabalho foi realizado nas sub-bacias hidrográficas do Rio das Antas e Rio Imbituva, 

integrantes do Alto Tibagi da Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi entre as coordenadas 25º 16' 

22” S e 25º 30' 53”S e 50º 38' 51”W, 50º 27' 09” W, a 150 km de Curitiba, Capital do Estado 

do Paraná. 

O Alto Tibagi está localizado no Segundo Planalto entre as cotas de 1.120 a 700 

metros abrangendo as regiões sul e sudeste da bacia hidrográfica, desde as nascentes até 

Telêmaco Borba, com formação de rochas sedimentares e de quartzito, relevo do tipo 

ondulado com forte declividade, onde o rio é encaixado. Na área do Alto Tibagi estão 

localizadas indústrias, atividades agrossilvopastoris e concentração média de cidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 06. Distribuição dos municípios segundo bacias hidrográficas 

      Modificada por Trajano Gracia – Editado por Alessandro Mirkoski – 2008 

 



Em relação a ictiofauna a bacia do Tibagi compreende 114 espécies de peixes nativos, 

distribuídos em 6 ordens (Chaciformes, Gymnotiformes, Perciformes, Siluridormes, 

Cyprinodontiformes e Synbrandiformes). 

A mastofauna apresenta 100 espécies, sendo que 21 dessas encontram-se sobre algum 

grau de ameaça em razão do excesso de exploração e destruição de habitats. 

A avifauna característica da Floresta Atlântica conta com a ocorrência de 700 espécies 

de aves, dentre as quais 210 são endêmicas. Ainda possui 48 espécies de répteis e inúmeros 

macroinvertebrados. 

Disponível em: <http://www.pr.gov.br/meioambienteriotibagi/bacia.shtml>. Acesso 

em 28/7/2008  

No tocante a bacia do Tibagi são 482 espécies de aves e 600 espécies de árvores, 

constituindo-se num centro de convergência de espécies animais e vegetais para toda a 

América Latina. 

Disponível em: <http://www.copati.org.br/conteudo.asp?id-32>. Acesso em 

18/11/2010  

O balanço hídrico do Alto Tibagi registra uma boa distribuição pluviométrica ao longo 

do ano, apresentando três picos (verão, inverno e primavera) com excedente hídrico. O 

período intenso de chuvas começa na primavera e vai até o verão, estendendo-se até o mês de 

março, e os picos menores ocorrem no outono e na primavera, FRANÇA (2002). 

A drenagem média da Microrregião é de 5,89 m/ha, considerada pobre (DNAEE-

EESC, 1980). 

A precipitação pluvial está entre 79,9 mm (agosto) e 188,2 (janeiro). Os meses mais 

chuvosos são janeiro, fevereiro, março, setembro, outubro e dezembro, não apresentando 

déficit hídrico em nenhum mês do ano, FRANÇA (2002) 

O reconhecimento e delimitação da área se dão a princípio com a identificação dos 

afluentes dos rios das Antas e Imbituva, excetuando os contidos nos quadros urbanos de Irati e 

Fernandes Pinheiro. 

Também foram adotados eixos rodoviários e ferroviários como possíveis limitantes da 

Zona de Amortecimento, como a PR-438 e a estrada Teixeira Soares-Imbituva, esta 

coincidindo com o divisor de águas da bacia do rio das Almas, afluente do rio Imbituva. 

O conjunto de imóveis rurais constitui as unidades físicas desse trabalho e a 

conjugação de seus componentes físicos como cobertura florestal nativa, cultura florestal, 

http://www.pr.gov.br/meioambienteriotibagi/bacia.shtml
http://www.pr.gov.br/meioambienteriotibagi/bacia.shtml
http://www.pr.gov.br/meioambienteriotibagi/bacia.shtml
http://www.pr.gov.br/meioambienteriotibagi/bacia.shtml
http://www.pr.gov.br/meioambienteriotibagi/bacia.shtml
http://www.pr.gov.br/meioambienteriotibagi/bacia.shtml
http://www.pr.gov.br/meioambienteriotibagi/bacia.shtml
http://www.pr.gov.br/meioambienteriotibagi/bacia.shtml


agricultura, fruticultura, extrativismo florestal, pecuária, avicultura, suinocultura, todas 

referenciadas à área interna da FLONA de Irati formam os segmentos constituintes do entorno 

e, consequentemente, da Zona de Amortecimento. 

A Floresta Nacional de Irati, unidade de conservação da natureza da categoria de Uso 

Sustentável, vinculada ao ICMBio, autarquia do Governo Federal, subordinada ao MMA, que 

para este estudo é a área âncora, pois a Zona de Amortecimento avaliada é projetada para ser 

conjugadas com aquela. 

A Floresta Nacional de Irati, também conhecida como Flona de Irati têm como 

coordenadas geográficas 25º 25' de latitude sul, 50º 36' de longitude oeste e 25º 17' de latitude 

sul, 50º 30' de longitude oeste para seu enquadramento retangular. 

 

4.2- Geologia e solo 

 

Microrregião Colonial de Irati está inserida no compartimento geológico denominado 

Bacia do Paraná no grupo litólico Sedimentos Paleozóicos. É uma bacia sedimentar, que 

evoluiu sobre a plataforma Sul-Americana, estendendo-se no Segundo e Terceiro Planaltos 

Paranaenses, com início da formação no Período Devoniano, há cerca de 400 milhões de 

anos, terminando no Cretáceo. Sua evolução ocorreu por fases de subsidência e soerguimento 

com erosão associada, no transcorrer das quais a sedimentação se processou em sub-

bacias(MINEROPAR, 20010). 

4.2.1 Geologia  

 

A área de estudo, na Microrregião Colonial de Irati, está associada sobre uma base 

geológica heterogênea, incluindo os Depósitos Quaternários e os Grupos Guatá, Itararé, 

Paraná, Passa Dois e São Bento. 

 



 

Figura 07. Mapa das eras geológicas no Estado do Paraná 



Os Grupos mais representativos, em termos de superfície são Passa Dois (50,4%), 

Itararé (20,6%) e Guatá (17,2%). O Grupo Passa Dois aflora na porção oeste da área de 

estudo, ocupando extensa área dos municípios de Irati e Imbituva e parte do município de 

Fernandes Pinheiro e na região constituí-se de duas Formações: Teresina e Rio do Rastro, 

ocupando 44,8% e 5,6% da área de estudo. 

O Grupo Itararé, da formação de mesmo nome, concentra-se na porção nordeste da 

Região Colonial de Irati, (Figura Grupo Geológicos) representando 20,6% da área de estudo, 

predominando no município de Teixeira Soares (Tabela 1). 

A área de estudo do entorno encontra-se no Segundo Planalto Paranaense, o qual se 

apresenta como um grande patamar intermediário, entre os grandes planaltos paranaenses, 

com relevo que varia de suave ondulado a ondulado, segundo EMBRAPA (2006). 

A formação Rio Bonito pertence ao Grupo Guatá, o qual é constituído de siltitos 

cinza-esverdeados e arenitos, com intercalações de camadas de carvão e de folhelhos 

carbonosos, aflorante na bacia hidrográfica do rio Tibagi. 

A formação Rio Bonito, de idade eo-permiana, aflora nos Estados de Santa Catarina e 

Paraná contendo espessura máxima de 269 m. É constituída, nos terços inferior e superior, 

predominantemente por arenitos. No terço médio prevalecem siltitos e folhelhos contendo 

camadas de carvão e calcários com ocasionais intercalações de arenitos. O Grupo Passa Dois, 

em sua porção no estado do Paraná e, mais especificamente, na bacia hidrográfica do rio 

Tibagi, aflora em faixas estreitas e constitui-se de quatro formações: Irati, Serra Alta, Teresina 

e Rio do Rasto.  

A Formação Irati, idade neo-permiana aflora nos estados de São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. É a unidade de base do Grupo Passa Dois e aflora no Paraná 

em faixas descontínuas, em zonas de falhamentos e de intrusões de grandes sills de diabásio. 

Segundo Petri & Fúlfaro (1983), a Formação Irati caracteriza-se por folhelhos pretos, 

geralmente betuminosos, de modo que, pela fragmentação, e quando expostos em superfícies 

não intemperizadas, exalam sempre odor de peróleo. Esses folhelhos são interestraficados 

com leitos irregulares de dolomitos e calcários, muitas vezes lenticulares.  

 

4.2.2 Solo 

 



Segundo Mazza (2006), a Microrregião Colonial de Irati tem nos grupos de solos mais 

relevantes 84,5% da área, os quais são: Argissolos Vermelho-Amarelos Distróficos (27,4%), 

Latossolos Vermelhos Distróficos (25,8%), Nitrossolos Háplicos Alumínicos (15,8%) e 

Cambisssolos Háplicos Distróficos (15,5%), sendo os demais grupos menos expressivos, onde 

os Cambissolos Háplicos Alumínicos (4,1%). Cambissolos Húmicos Aluminícos (2,8%), 

Neossolos Litólicos Distróficos (3,0%), Neossolos Litólicos Eutróficos (2,9%)( e Gleissolos 

Melânicos (2,7%). 

Os solos identificados na área de estudo têm sua conceituação quanto às características 

físico-químicas, descritas, conforme o Sistema Brasileiro de Solos (EMBRAPA, 1999)  

 

Figura 08. Grupos de Solos 



Os Argissolos Vermelho-amarelos Distróficos devido à grande concentração de argila 

no horizonte A para o B, apresentam gradiente textural, tornando-os mais suscetíveis à erosão, 

ao reduzir a velocidade de infiltração de água no horizonte subsuperficial e também por 

apresentar menor porosidade (EMBRAPA, 1999).  

Os Latossolos Vermelho Distróficos são os solos mais profundos, porosos e argilosos 

dos grupos citados, apresentando cores vivas e estrutura granular bem desenvolvida, 

propiciando porosidade e livre drenagem da água (EMBRAPA, 1999).  

Os Latossolos estão dispostos na região leste e nordeste em relação à FLONA de Irati, 

representando grande potencial, em razão da grande profundidade, porosidade, alta taxa de 

infiltração de água e o alto poder de retenção de água e partículas minerais e orgânicas. Além 

de todo esse potencial, esses solos de funcionam como excelentes filtros naturais de água, 

depurando possíveis substâncias nocivas.  

Os Cambissolos Húmicos e os Cambisolos Háplicos Alumínicos são solos jovens, 

porém, mais desenvolvidos que os Neossolos Litólicos pois,apresentam abaixo da camada 

superficial, o horizonte sub-superficial B incipiente, caracterizado por apresentar cores suaves 

e presença de minerais primários facilmente decomponíveis, como a mica (EMBRAPA, 1999)  

Este grupo de solos está situado no sentido nordeste-sudeste, nos municípios de 

Teixeira Soares e Fernandes Pinheiro, com algumas manchas no extremo oeste do município 

de Irati.  

4.3 Caracterização da Área da Floresta Nacional de Irati 

 

A Floresta Nacional de Irati, localiza-se nos municípios de Fernandes Pinheiro e 

Teixeira Soares, com Sede no primeiro, tendo como confrontante a Leste os próprios 

municípios de Fernandes Pinheiro e Teixeira Soares, ao Sul o município de Irati e a Oeste o 

município de Imbituva. 



 

 Figura 09. Mapa da Vegetação Original do Estado do Paraná  

                     Modificado por Trajano Gracia – Editado por Alessandro Mirkoski – 2008 

 



No tocante às unidades de conservação situadas na região denominada de Campos 

Gerais, estepe gramíneo-lenhosa (TOREZAN, 2002) com capões de Floresta Ombrófila 

Mista, pequenos enclaves ou fragmentos naturais; e floresta ciliar, na qual a sub-bacia do Rio 

Imbituva possui apenas fragmentos desse ecossistema aberto em parte dos municípios de 

Teixeira Soares e Imbituva, mas em razão do agrupamento que formam e por pertencerem ao 

Alto Tibagi, foram incluídas pela Portaria Nº 101 de dezembro de 2006 do MMA, a qual criou 

o Núcleo de Gestão Integrada e Compartilhada das Unidades de Conservação dos Campos 

Gerais do Paraná integradas pela Floresta Nacional de Irati, Floresta Nacional de Piraí do Sul, 

Floresta Nacional de Açungui,esta pertencente a Bacia Hidrográfica do Ribeira, Reserva 

Biológica das Araucárias e Parque Nacional dos Campos Gerais.(MMA, 2006)  

 

4.4.1 Amostragem e coleta de dados 

 

A coleta de dados concentrou-se sobre as condições socioambientais e de uso do solo 

por parte dos ocupantes, proprietários dos imóveis rurais do entorno da FLONA de Irati, com 

ênfase para a Microbacia Hidrográfica do Arroio Grande do Papuã, Sub-Bacia Hidrográfica 

do Rio das Antas, Alto Vale da Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi. 

As entrevistas foram feitas por meio de formulário em papel submetido aos 

proprietários, com intuito de buscar informações relativas às condições ambientais, 

econômicas e sociais das propriedades e das famílias. 

A localização dos imóveis foi feita por meio da identificação de pontos 

georreferenciados com GPS, associados ao uso de cartas planialtimétricas rasterizadas e 

imagens de satélites para apoio aos processamentos realizados. 

Foram obtidas imagens digitais com uso de câmera modelo MITSUCA 8,0 Mega Pixel 

de Alta Resolução, utilizadas na documentação do trabalho de campo, contrarreferência, isto 

é, fidelidade da interpretação para segmentação de imagens de satélite de cobertura florestal, 

agrícola, reflorestamento e demais usos.  

Foram identificadas as áreas degradadas e de atividades impactantes em graus 

significativos sobre recursos hídricos, solo e qualidade do ar, para possibilitar a elaboração de 

propostas de solução e critérios de mitigação, restrição e eliminação, a serem incluídas na 

proposta final de Zona de Amortecimento, objeto deste estudo. 



Os órgãos IPARDES, MMA e IAP foram consultados eletronicamente, meio pelo qual 

foi obtido um conjunto considerável de dados e informações referentes, principalmente, às 

unidades de conservação nos seus três níveis de governos. 

Com base nas cartas planialtimétricas da Diretoria de Serviço Geográfico (DSG) 

foram processadas informações e obtidos parâmetros que estabeleceram os fundamentos de 

diferenciação das categorias e classes de uso e ocupação do solo na Microbacia Hidrográfica 

do Arroio Grande do Papuã, como área piloto na definição da Zona de Amortecimento. 

As cartas empregadas no processamento de dados foram as denominadas de Imbituva, 

Irati e Teixeira Soares, codificadas pelo Serviço Geográfico do Brasil como MI-2839/4 – Irati, 

MI-2839/2 – Imbituva e MI-2840/3 – Teixeira Soares (Índice; Folha SG.22-X-C-II-3), Datum 

vertical Imbituba – SC e Datum Horizontal: SAD 69-Minas Gerais, Projeção Universal 

Transversal de Mercator, tendo como escala 1:50.000. As referidas cartas foram rasterizadas 

mantendo uma precisão aceitável em relação aos pontos obtidos por GPS. 

Na fase do trabalho que envolveu técnicas de geoprocessamento foi utilizado o 

programa (software) “SPRING” versão 5.1 do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), o que 

permitiu a localização do pontos identificados por meio do GPS e obtenção dos dados 

espacializados, com os quais foram definidas as áreas das microbacias hidrográficas e feita a 

mensuração e classificação de atributos geofísicos e bióticos. 

Sobre as cartas utilizadas foram projetados o perímetro da Zona de Amortecimento da 

FLONA de Irati, como delimitador e alternativa de comparação com o perímetro da Zona de 

Amortecimento de dez quilômetros de equidistância ao perímetro da UC e ao estudado mais 

acuradamente de sete quilômetros, que enquadrou as microbacias da Sub-Bacia Hidrográfica 

do Rio das Antas e do Rio Imbituva, ao longo do perímetro da UC considerada e faixas 

proporcionais à montante e jusante das Sub-Bacias Hidrográficas consideradas. 

Foram identificadas as maiores atividades e projeções de obras no entorno da FLONA 

e classificadas conforme o grau de impacto ocorrente ou potencial, assim como propostas de 

soluções alternativas e definitivas. 

Para com o grau de ocupação antrópica por imóveis e construções maiores para 

atividades rurais foram demarcadas parcelas, que também determinaram áreas de várzeas, 

com cobertura florestal e ou agricultura de culturas anuais e ou reflorestamento com espécies 

exóticas que resultaram em faixas que determinaram gradientes contínuos ou intercalados. 

 



Glinski & Costa (2010) consideram que o Geoprocessamento, conforme Hasenack et 

al (2003) relatam que as técnicas de análise espacial introduzida com o geoprocessamento 

facilitam a integração e a espacialização dos dados e de um grande número de variáveis, 

reduzindo a subjetividade nos procedimentos de análise e possibilitando a visualização dos 

dados e a espacialização dos resultados na forma de mapas. A possibilidade de combinar 

informação cartográfica e tabular, bem como inserir conhecimento específico e/ou subjetivo 

em uma análise, torna um sistema de geoprocessamento uma ferramenta especialmente útil 

para fins de planejamento. 

A funcionalidade e eficácia desses procedimentos, integrada às informações 

produzidas pelas imagens de satélite, sobretudo, as de alta resolução espacial, podem produzir 

diagnósticos e fornecer subsídios capazes de identificar e mensurar a ocorrência de conflito de 

uso da terra em áreas de preservação permanente, fortalecendo as ações ambientais de 

monitoramento e como suporte pra os instrumentos jurídicos de controle e fiscalização desses 

ambientes (Nascimento et al, 2005).” 

As imagens utilizadas foram do satélite SPOT (França), referentes às órbitas/ponto, 

que corresponde a área de estudo expandida, com data de passagem em .... de 2006 e  

Iniciou-se pela importação das cenas do satélite onde foram aplicados pontos de GPS 

para verossimilhança, prosseguindo com a montagem do mosaico entre as .... cenas e o 

recorte de imagem, utilizando o arquivo de limite da área de estudo, referente aos municípios 

de Fernandes Pinheiro, Imbituva, Irati e Teixeira Soares. 

A Microbacia Hidrográfica do Arroio Grande do Papuã corresponde, por estimativa, a 

uma área de 2.219,81 hectares, com um perímetro de 25,96 km, e a extensão do arroio de 

13,55 km.  

 

4.4.2 Delimitação de Zona de Amortecimento com Microbacias Hidrográficas 

contribuintes das Sub-Bacias Hidrográficas  

 

A delimitação ocorreu com a identificação das microbacias hidrográficas dos rios 

Imbituva e das Antas, linhas que representam significativos segmentos do perímetro da 

FLONA de Irati e tratam-se de elementos constituintes de corredor ecológico do Alto Tibagi, 

Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi. 



Foram identificadas as microbacias hidrográficas do Rio das Antas, Rio Perdido e do 

Rio Imbituva, que associadas representam uma forma similar a um triângulo, o que 

corresponde à forma triangular da área da FLONA de Irati ou de uma cunha para a mesma.  

Foram excluídas as parcelas em que as referidas microbacias abrangem quadro urbano 

ou suburbano, consolidados ou com potencial em curto ou médio prazo se transformarem 

nessa condição. As exclusões ocorreram com relação às Sedes Municipais de Fernandes 

Pinheiro, Irati e Teixeira Soares, pois a legislação pertinente à Zona de Amortecimento 

impede a urbanização de sua área. 

A MBH Arroio Grande do Papuã teve seu perímetro vetorizado sobre a carta 

planialtimétrica rasterizada na escala 1:50.000 da DSG, tendo como balizadores os divisores 

de água entre as mesmas, cotas de altitude máximas, estradas rurais, trilhas e rodovias que 

estavam sobre aqueles ou muito próximos.  

A determinação da situação das classes de uso do solo foram sobre as imagens SPOT, 

resolução 5 m, com vetorização das seguintes classes: agricultura e solo exposto, espelhos de 

água, cobertura florestal em estágio médio e avançado, estágio inicial (capoeira), 

reflorestamento, áreas urbanas e comunidades rurais. 

Sobre as tipologias vegetacionais ao longo dos cursos de água, e conforme a legislação 

florestal vigente, foram projetadas faixas paralelas “buffers”, as quais permitiram a estimativa 

de existência ou falta de cobertura florestal previstas na lei. 

As Áreas Ambientais Homogêneas foram determinadas sobre os retículos de 400 

hectares, ou seja, 2.000 por 2.000 UTMs na carta planialtimétrica da DSG, escala 1:50.000, 

não havendo recorte nas micro bacias do Rio das Antas e Rio Imbituva, em que partes delas 

situavam até esses últimos retículos em que o perímetro da Zona de Amortecimento não 

ocorre, ou seja foram consideradas integralmente. 

Na ponderação das condições sociais e econômicas foram avaliadas como Áreas 

Ambientais Homogêneas as ocupações antrópicas, isto é, o número de imóveis residenciais e 

de instalações em parcelas de 400 hectares sobre a carta planialtimétrica da DSG do Exército, 

de 1989, classificando-as em três níveis de ocorrência, mínimo, mediano e alto.  

Os ambientes, ao serem considerados sistemas, o conhecimento a eles relativo pode 

ser armazenado em sistemas de informação, como o SIG, o que permite mostrar e analisar a 

territorialidade dos fenômenos neles representados de forma integrada, a variabilidade 



taxonômica, a expressão territorial e as alterações temporais verificáveis em uma base de 

dados georreferenciada (MEIRELLES, 2007). 

A estruturação em mosaico de unidades de conservação requer mapeamento 

sistemático a fim de subsidiar uma gestão ambiental objetiva com o intuito de se minimizar os 

custos. UNESCO, 2003; SEBRAE, 2004). 

O levantamento do uso da terra apresenta a distribuição geográfica da tipologia de uso, 

identificada através de padrões homogêneos de cobertura terrestre. Constituindo importante 

ferramenta de planejamento e de orientação à tomada de decisão (IBGE, 2006b) 

Em relação a ictiofauna a bacia do Tibagi compreende 114 espécies de peixes nativos, 

distribuídos em 6 ordens (Chaciformes, Gymnotiformes, Perciformes, Siluridormes, 

Cyprinodontiformes e Synbrandiformes). 

A mastofauna apresenta 100 espécies, sendo que 21 dessas encontram-se sobre algum 

grau de ameaça em razão do excesso de exploração e destruição de habitats. 

A avifauna característica da Floresta Atlântica conta com a ocorrência de 700 espécies 

de aves, dentre as quais 210 são endêmicas. Em estudos específicos apontam para o registro 

de 48 espécies de répteis e inúmeros macroinvertebrados. 

Disponível em: <http://www.pr.gov.br/meioambienteriotibagi/bacia.shtml>. Acesso 

em 28/7/2008  

O balanço hídrico do Alto Tibagi registra uma boa distribuição pluviométrica ao longo 

do ano, apresentando três picos (verão, inverno e primavera) com excedente hídrico. O 

período intenso de chuvas começa na primavera e vai até o verão, estendendo-se até o mês de 

março, e os picos menores ocorrem no outono e na primavera. FRANÇA (2002). 

Importante aspecto é de que as cidades de Irati e Fernandes Pinheiro são abastecidas 

pelo Rio Imbituva, popularmente denominado de Bituvão. 

A Sub-bacia do Alto Imbituva ocupa 39.299,8 hectares, o do Imbituvinha, um dos 

formadores do primeiro com 14.424,7 hectares, a do Rio das Antas, 16.346,2, as quais 

perfazem 70.070,7 hectares.(MAZZA, 2006)  

Esta área apresenta vegetação de floresta e clima Cfb (Köppen), caracterizado como 

sub-tropical com estações anuais bem definidas, temperatura média anual variando entre e 

amplitude térmica de 13,8 (junho) e 21,4 ºC (janeiro e fevereiro). 

http://www.pr.gov.br/meioambienteriotibagi/bacia.shtml
http://www.pr.gov.br/meioambienteriotibagi/bacia.shtml
http://www.pr.gov.br/meioambienteriotibagi/bacia.shtml
http://www.pr.gov.br/meioambienteriotibagi/bacia.shtml


Segundo FRANÇA (2002) precipitação pluvial está entre 79,9 mm (agosto) e 188,2 

(janeiro). Os meses mais chuvosos são janeiro, fevereiro, março, setembro, outubro e 

dezembro, não apresentando déficit hídrico em nenhum mês do ano. 

 

4.4.3 Parcelamento da área do entorno em Microbacias Hidrográficas como 

elemento básico de estudo 

 

A unidade ambiental “Bacia Hidrográfica” é a unidade de área mais aconselhável para 

estudos e projetos (ROCHA & KURTZ, 2001) p. 7, sendo a adoção de microbacias um 

desdobramento para uma área menor e com maior profundidade de análise.  

O conceito de microbacia é o mesmo da Bacia Hidrográfica, acrescido de que o 

desague se dá também em outro rio, porém, a dimensão superficial da microbacia é menor do 

que 20.000 ha, podendo haver micro bacia até de 10, 20, 50, 100 ou 500 hectares.  

Compõe uma microbacia, as ravinas, que são os drenos naturais que surgem a partir da 

linha divisória de águas e vão até os sulcos definidos no terreno (até a meia encosta 

aproximadamente). As ravinas, geralmente, são efêmeras (só possuem água enquanto está 

chovendo), e é nelas que surgem os processos de erosão (na verdade as ravinas não aparecem 

nos processo de fotointerpretação).  

 

4.4.4 Área piloto da Microbacia Hidrográfica do Arroio Grande do Papuã 

 

A área da Microbacia Hidrográfica do Arroio Grande do Papuã, afluente do Rio das 

Antas, que por sua vez pertence à Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Imbituva, que integra a 

Bacia Hidográfica do Rio Tibagi. 

A MBH do Arroio Grande do Papuã foi dividade em Alto Vale, Médio Vale e Baixo 

Vale, sendo o primeiro com início no extremo sul, próximo a rodovia BR-277, o segundo na 

parte final do platô da nascente passando pela escarpa da Serra do Papuã e o último a planície 

até a atingir a foz no Rio das Antas.  

 

4.4.5 Parcelamento da área do entorno em áreas ambientais homogêneas como 

elemento de diferenciação de ocupação antrópica 

 



O parcelamento do entorno em Áreas Ambientais Homogêneas pela ocupação 

antrópica diferenciada expõe a combinação e o grau como ocorre, permitindo com isso a 

interpretação da situação real em relação à situação ideal ou pretendida. 

As principais formas de ocupação antrópica são as adotadas usualmente como tipos de 

cobertura vegetal implantada, culturas agrícolas, culturas florestais, tecido urbano e demais 

construções antrópicas. 

 

4.4.6 Parcelamento da área do entorno por agrupamento de áreas ambientais 

homogêneas como elemento de priorização de setores de peculiaridades e de impactância 

 

As Áreas Ambientais Homogêneas, dentro da Matriz Peculiaridades x Impactância, 

podem ser agrupadas pela combinação horizontal com vertical de similaridades ou gradação 

próximas crescentes, sendo na primeira, a partir do vértice esquerdo inferior seguindo pela 

coluna até atingir o máximo ao alto no seu extremo e na segunda a partir do vértice esquerdo 

inferior com o menor valor até o máximo à direita no vértice direito inferior. 

Quadro 01 

P2 

P1 

C2 

C1 

A proposta é de que a matriz em consideração seja dividida em quatro setores, sendo o 

primeiro caracterizado pela alta peculiaridade e baixa impactância (P-1; X6-X10 x Y10 x Y6), 

o segundo com baixa peculiaridade e alta impactância (C-1; X6-X10 x Y1-Y5), o terceiro 

com baixa peculiaridade e baixa impactância (C-2; X6-X10 x Y6-Y10) e o quarto com alta 

peculiaridade e baixa impactância (P-2; X-1-X5 x Y6-Y10).  

No setor C-1, a presença de atividades antrópicas conservacionistas é predominante e 

com o mínimo de cobertura vegetacional natural do retículo a ser considerado. 

Entende-se como atividades antrópicas conservacionistas: agricultura convencional, 

fruticultura extensiva, agricultura orgânica, cultivo florestal exótico e cultivo florestal nativo. 



No setor P-1, a presença de atividades antrópicas é predominante, alta peculiaridade e 

com o mínimo de cobertura vegetacional natural do retículo a ser considerado.  

Entende-se como atividades antrópicas intensivas e produtivistas, a ocupação 

urbana/suburbana/comunidade rural, turismo rural intensivo, agricultura OGM, fruticultura 

altamente tecnificada e cultivo florestal intensivo. 

No setor C-2, a presença de ocupações peculiares naturais não são predominantes, 

porém há presença de atividades antrópicas não intensivas e podendo a cobertura vegetacional 

natural atingir o mínimo de 10% da área do retículo a ser considerado. 

Entende-se como ocupações peculiares vegetacionais, o cultivo florestal nativo, 

Reservas Legais e APP.  

No setor C-2, a presença de ocupações peculiares naturais ou antrópicas são 

predominantes, porém há presença de atividades antrópicas e podendo a cobertura 

vegetacional natural atingir o mínimo da área do retículo a ser considerado. 

 

4.4.7 Segmentação da área do entorno contendo os fragmentos florestais, de 

culturas agrícolas e cultivos florestais 

 

Foi realizada a interpretação da imagem SPOT com a ocupação da superfície expressa 

pela seguinte expressão: 

 

Quadro 02. Caracterização das áreas de classes planimétricas do entorno da Floresta 

Nacional de Irati- Faixa paralela de 7 km - buffer 

Classes planimétricas Área (ha) Área (%) 

Capoeira 2.865,28 7,15 

Corpos d'água 46,20 0,12 

Culturas agrícolas e pastagens 15.082,00 37,63 

Fragmentos de FOM 17.646,17 44,03 

Reflorestamento 3.745,01 9,35 

Tecido urbano, rodovias, estradas e outros 690,31 1,72 

Área total do entorno 40.074,97 100,00 

Supervisão: Dr. Paulo da Costa Oliveira Filho – UNICENTRO/PR – Acadêmicas de Engenharia 

Florestal: Etiene Winagraski e Karina Henkel Proceke - maio-2010 



 



Quadro 03.  Identificação em campo de alguns componentes do entorno por classe de ocupação do solo 

 
Classe de ocupação do solo Descrição básica 

 

 

Capoeira 1) PR-T-153, km 321 – Lajeado, em frente ao 

Imóvel de Vítor Rebesco. Entorno Oeste, Setor 

Municipal Sudeste – Bracatingal jovem e 

capoeira inicial na faixa de domínio da rodovia. 

 

 

 

2) Vegetação natural herbácea e arbórea com até 

12 metros de altura Cobertura florestal em 

estágio inicial . Imóvel de Denilson Filipaki, 

Barro Preto, Município de Imbituva, Entorno 

Oeste, Setor Municipal Sudeste. 

Coordenadas UTM: 

Latitude – 7.196.000 Sul 

Longitude – 538.000 Oeste  

 

 

 

 

 



Corpos d'água Represas, conhecidas regionalmente como 

açudes, utilizadas para piscicultura em pequena 

escala, abastecimento de pulverizadores 

agrícolas e dessedentação de animais. Imóvel de 

Paulo Wolski, junto ao Arroio Grande do Papuã, 

Município de Irati, Entorno Oeste, Setor 

Municipal Nordeste, MBH do Arroio Grande do 

Papuã. 

Coordenadas UTM: 

Latitude: 7.190.000 Sul 

Longitude: 536.000 

 

 

 Imóvel rural de Ricardo Malinoski – Serra dos 

Nogueiras, Entorno Oeste, Setor Municipal 

Nordeste 

Coordenadas UTM: 

Latitude: 7.186.600 Sul 

Longitude: 536.250 Oeste 

 

 



Culturas agrícolas e pastagens 

 

Imóvel rural de Herdeiros Zampier 

Plantação de trigo 

Entorno Oeste, Setor Municipal Sudeste, 

Município de Imbituva Estrada Rural PR-T-153, 

km 319-Barra do Zampier 

Coordenadas UTM: 

7.193.350 Sul 

538.150 Oeste 

 

 Imóvel rural de Lauro Denkiewicz 

Plantação de nabo branco 

Entorno Oeste, Setor Municipal Sudeste, 

Município de Imbituva Estrada Rural PR-T-153, 

km 319-Lajeado 

Coordenadas UTM: 

7.193.000 Sul 

538.250 Oeste 

 



 Imóvel rural de Paulo Wolski, junto ao Arroio 

Grande do Papuã, Município de Irati, Entorno 

Oeste, Setor Municipal Nordeste, MBH do 

Arroio Grande do Papuã. 

Gramado nativo. 

Coordenadas UTM: 

Latitude: 7.190.000 Sul 

Longitude: 535.900  

 

Fragmentos de FOM 

 

 

 
 Fragmentos intercalados com lavouras. 

Imóvel rural de Ludovico Rogeski, Cascalheiras 

do Papuã, Entorno Oeste da Floresta Nacional 

de Irati, Setor Municipal Sudeste, Imbituva. 

Coordenadas UTM: 

Latitude: 7.193.130 Sul 

Longitude: 535.416 Oeste 

 

 



Reflorestamento 

 

Imóvel rural de Mazur, Lajeado, Estrada Rural 

Lajeado-Papuã, Setor Municipal Nordeste, Irati. 

MBH do Lajeado. 

Coordenadas UTM: 

Latitude: 7.189.957 Sul 

Longitude: 537.263 Oeste  
  

 
Tecido urbano, rodovias, estradas e outros 

 

Rua , Sede Municipal de Fernandes Pinheiro, 

indústria madeireira desativada defronte ao 
Colégio Estadual Getúlio Vargas. 

 

 



 PR-T-153, km 317, Barro Preto, Entorno Oeste, 

Setor Municipal Sudeste, Imbituva. 

Coordenadas UTM: 

Latitude: 7.194.821 Sul 

Longitude: 536.692 Oeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.8 Agrupamento de Áreas Ambientais Homogêneas para delimitação de Zonas de Uso 

como componentes da Zona de Amortecimento 

 

O agrupamento de Áreas Ambientais Homogêneas para delimitação de Zonas de Uso 

se dá pela proximidade entre áreas iguais ou similares, pela ocupação antrópica remota, pela 

posição estratégica em relação ao sistema viário, pela continuidade de ocupação natural igual 

ou similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 04. Áreas Homogêneas Ambientais com segmentação em quadrado 2 x 2 km, equivalente em 2.000 UTM x 2.000 UTM, em 

Cartas planialtimétricas de escala 1:50.000 – Base 1989 

Ocupação antrópica e níveis de ocorrências 

Coordenadas 

Reticuladas 

Cobertura 

do 

retículo 

Rodovia Estrada 

Rural 

Trilha carroçável Imóveis residenciais e de 

instalações 
Linha de Alta Tensão Agricultura Pecuária Silvicultura 

Baixa Média Alta Baixa 

 

 

Média 

 

 

Alta 

 

Baixa 

 

 

Média 

 

Alta 

 

Baixa 

 

Média 

 

 

Alta 

 

Baixa 

 

 

Média 

 

 

Alta 

 

Baixa 

 

Média 

 

Alta 

 

Baixa 

 

 

Média 

 

 

Alta 

 

Baixa 

 

 

Média 

 

 

Alta 

 
Horizontal Vertical 

  4 A1                         

  5 A1                         

  4 A                         

  5 A                         

  6 A                         

  7 A                         

  8 A                         

  9 A                         

  3 B                         

  4 B                         

Sub-total/coluna 0 0 2 2 0 2 2 1 4 2 0 0 1 2 3          

 



Áreas Homogêneas Ambientais 

Segmentação em quadrado 2 x 2 km 

Equivalente em 2 UTM x 2 UTM 

Cartas planialtimétricas 1:50.000 

1989 

Ocupação antrópica e níveis de ocorrências 

Coordenadas 

reticuladas 

Cobertura 

do 

retículo 

Rodovia Estrada 

Rural 

Trilha carroçável Imóveis 

residenciais 

e de 

instalações 

Linha 

de 

Alta 

Tensão 

Agricultura Pecuária Silvicultura 

Baixa Média Alta Baixa 

 

 

Média 

 

 

Alta 

 

Baixa 

 

 

Média 

 

Alta 

 

Baixa 

 

Média 

 

 

Alta 

 

Baixa 

 

 

Média 

 

 

Alta 

 

Baixa 

 

Média 

 

Alta 

 

Baixa 

 

 

Média 

 

 

Alta 

 

Baixa 

 

 

Média 

 

 

Alta 

 
Horizontal Vertical 

  5 

B 
                                

  6 

B 
                                

  7 

B 
                                

  8 

B 
                                

  9 

B 
                                

  3                                 



C 

  4 

C 

                                

  5 

C 

                                

  6 

C 

                                

  7 

C 

                                

Sub-

total/coluna 

0 0 2 3 0 3 1 2 4 2 0 0 1 4 4           

 

 

 

Área Homogêneas Ambientais 

Segmentação em quadrado 2 x 2 km 

Equivalente em 2 UTM x 2 UTM 

 

Cartas planialtimétricas 1:50.000 

 

1989 

Ocupação antrópica e níveis de ocorrências 



Coordenadas 

reticuladas 

Cobertura 

do 

retículo 

Rodovia Estrada 

Rural 

Trilha carroçavel Imóveis 

residenciais 

e de 

instalações 

Linha 

de 

Alta 

Tensão 

Agricultura Pecuária Silvicultura 

Baixa Média Alta Baixa 

 

 

Média 

 

 

Alta 

 

Baixa 

 

 

Média 

 

Alta 

 

Baixa 

 

Média 

 

 

Alta 

 

Baixa 

 

 

Média 

 

 

Alta 

 

Baixa 

 

Média 

 

Alta 

 

Baixa 

 

 

Média 

 

 

Alta 

 

Baixa 

 

 

Média 

 

 

Alta 

 
Horizontal Vertical 

  8 

C 

                                

  9 

C 

                                

  2 

D 

                                

  3D                                  

  4D                                 

  5D                                 

  6D                                 

  7D                                 

  8D                                 

  9D                                 

Sub-

total/coluna 

0 0 2 1 0 5 2 4 2 3 0 0 1 4 3           

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Área Homogêneas Ambientais 

Segmentação em quadrado 2 x 2 km 

Equivalente em 2 UTM x 2 UTM 

 

Cartas planialtimétricas 1:50.000 

 

1989 

Ocupação antrópica e níveis de ocorrências 

 

 

 



Coordenadas 

reticuladas 

Cobertura 

do 

retículo 

Rodovia Estrada 

Rural 

Trilha carroçavel Imóveis 

residenciais 

e de 

instalações 

Linha 

de 

Alta 

Tensão 

Agricultura Pecuária Silvicultura 

Baixa Média Alta Baixa 

 

 

Média 

 

 

Alta 

 

Baixa 

 

 

Média 

 

Alta 

 

Baixa 

 

Média 

 

 

Alta 

 

Baixa 

 

 

Média 

 

 

Alta 

 

Baixa 

 

Média 

 

Alta 

 

Baixa 

 

 

Média 

 

 

Alta 

 

Baixa 

 

 

Média 

 

 

Alta 

 
Horizontal Vertical 

  10 

D 

                                

  2E                                 

  3E                                 

  4E                                 

  5E                                 

  6E                                 

  7E                                 

  8E                                 

  9E                                 

  10E                                 

Sub-

total/coluna 

0 1 2 0 0 5 1 2 6 0 0 2 0 1 3           

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Homogêneas Ambientais 

Segmentação em quadrado 2 x 2 km 

Equivalente em 2 UTM x 2 UTM 

 

Cartas planialtimétricas 1:50.000 

 

1989 



Ocupação antrópica e níveis de ocorrências 

Coordenadas 

reticuladas 

Cobertura 

do 

retículo 

Rodovia Estrada 

Rural 

Trilha carroçavel Imóveis 

residenciais 

e de 

instalações 

Linha 

de 

Alta 

Tensão 

Agricultura Pecuária Silvicultura 

Baixa Média Alta Baixa 

 

 

Média 

 

 

Alta 

 

Baixa 

 

 

Média 

 

Alta 

 

Baixa 

 

Média 

 

 

Alta 

 

Baixa 

 

 

Média 

 

 

Alta 

 

Baixa 

 

Média 

 

Alta 

 

Baixa 

 

 

Média 

 

 

Alta 

 

Baixa 

 

 

Média 

 

 

Alta 

 Horizontal Vertical 

  1F                                 

  2F                                 

  3F                                 

  4F                                 

  5F                                 

  6F                                 

  7F                                 

  8F                                 

  9F                                 

  10F                                 

Sub-

total/coluna 

0 0 2 0 2 5 0 4 4 4 0 0 0 2 4           

 

 



Área Homogêneas Ambientais 

Segmentação em quadrado 2 x 2 km 

Equivalente em 2 UTM x 2 UTM 

Cartas planialtimétricas 1:50.000 

1989 

Ocupação antrópica e níveis de ocorrências 

 

Coordenadas 

reticuladas 

Cobertura 

do 

retículo 

Rodovia Estrada 

Rural 

Trilha carroçavel Imóveis 

residenciais 

e de 

instalações 

Linha 

de 

Alta 

Tensão 

Agricultura Pecuária Silvicultura 

Baixa Média Alta Baixa 

 

 

Média 

 

 

Alta 

 

Baixa 

 

 

Média 

 

Alta 

 

Baixa 

 

Média 

 

 

Alta 

 

Baixa 

 

 

Média 

 

 

Alta 

 

Baixa 

 

Média 

 

Alta 

 

Baixa 

 

 

Média 

 

 

Alta 

 

Baixa 

 

 

Média 

 

 

Alta 

 Horizontal Vertical 

  1G                                 

  2G                                 

  3G                                 

  4G                                 

  5G                                 

  6G                                 



  7G                                 

  8G                                 

  9G                                 

  10G                                 

 

 

Área Homogêneas Ambientais 

Segmentação em quadrado 2 x 2 km 

Equivalente em 2 UTM x 2 UTM 

 

Cartas planialtimétricas 1:50.000 

 

1989 

Ocupação antrópica e níveis de ocorrências 

 

 

 

Coordenadas 

reticuladas 

Cobertura 

do 

retículo 

Rodovia Estrada 

Rural 

Trilha carroçavel Imóveis 

residenciais 

e de 

instalações 

Linha 

de 

Alta 

Tensão 

Agricultura Pecuária Silvicultura 

Baixa Média Alta Baixa Média Alta Baixa Média Alta Baixa Média Alta Baixa Média Alta Baixa Média Alta Baixa Média Alta Baixa Média Alta 



Horizontal 

 

 

 

 

  

 

    

 

  

 

 

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

Vertical 

  1H                                 

  2H                                 

  3H                                 

  4H                                 

  5H                                 

  6H                                 

  7H                                 

  8H                                 

  9H                                 

  1I                                 

 

Área Homogêneas Ambientais 

Segmentação em quadrado 2 x 2 km 

Equivalente em 2 UTM x 2 UTM 

Cartas planialtimétricas 1:50.000 

1989 



 

 

Ocupação antrópica e níveis de ocorrências 

Coordenadas 

reticuladas 

Cobertura 

do 

retículo 

Rodovia Estrada 

Rural 

Trilha carroçavel Imóveis 

residenciais 

e de 

instalações 

Linha 

de 

Alta 

Tensão 

Agricultura Pecuária Silvicultura 

Baixa Média Alta Baixa 

 

 

Média 

 

 

Alta 

 

Baixa 

 

 

Média 

 

Alta 

 

Baixa 

 

Média 

 

 

Alta 

 

Baixa 

 

 

Média 

 

 

Alta 

 

Baixa 

 

Média 

 

Alta 

 

Baixa 

 

 

Média 

 

 

Alta 

 

Baixa 

 

 

Média 

 

 

Alta 

 Horizontal Vertical 

  2I                                 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 



4.5 Caracterização socioambiental dos imóveis rurais da Microbacia 

Hidrográfica do Arroio Grande do Papuã 

 

A caracterização socioambiental da Microbacia Hidrográfica do Arroio Grande do 

Papuã foi realizada com base na consulta local em cada imóvel situado na mesma, conforme 

mencionado anteriormente e são apresentados no Quadro . . . . . 

 

4.6. Caraterização de ocupações antrópicas 

 

 

Foram identificados os elementos mais importantes e mais expressivos de ocorrências 

naturais e ocupações antrópicas conforme segue: rodovia, estrada rural, trilha carroçável, 

imóveis residenciais e de instalações, linha de alta tensão de transmissão de energia elétrica, 

agricultura, pecuária, silvicultura, Rio das Antas, Rio Imbituva, Arroios e sangas, represas 

(açudes) e várzeas. 

Para cada um dos elementos relacionados anteriormente foram utilizados três níveis de 

ocorrência e ocupação, as quais foram baixa, media e alta. 

A interpretação ocorreu sobre retículos de 2.000 x 2.000 UTM, ou seja 2 x 2 km, 

equivalente a 400 hectares.  

Quadro 05. Níveis de ocupações antrópicas 

Elemento 

 

Nível de ocupação por retículo 

Baixa Média Alta 

Rodovia  0,5 km 1 km >1 km 

Estrada Rural 0,5 km 1 km >1 km 

Trilha carroçavel 1,0 km 2 km >2 km 

Imóveis residenciais e de instalações Até 10 

unidades 

Entre 11 e 

20 

>20 

unidades 

Linhas de Alta Tensão de Transmissão de Energia  0,5 km 1 km >1 km 

Agricultura Até 100 ha. Entre 110 e 

200 ha. 

>210 ha. 

Pecuária Até 100 ha. Entre 110 e 

200 ha. 

>210 ha. 

Silvicultura Até 100 ha. Entre 110 e 

200 ha. 

>210 ha. 



Rio das Antas Até 1,0 km Entre 1,0 e 

2,0 km 

>2 km 

Rio Imbituva Até 1,0 km Entre 1,0 e 

2,0 km 

>2 km 

Arroios e sangas Até 1,0 km Entre 1,0 e 

2,0 km 

>2 km 

Várzeas Até 50 ha. Entre 51 e 

150 ha. 

>150 ha. 

 

5. Resultados e Discussão 

 

Os estudos foram realizados em uma área estimada em 40.000 hectares composta, de 

acordo com a interpretação por sensoriamento remoto, de áreas de diferentes usos, como 

mostra a Tabela X 

Tabela 06. Tipos de usos do solo na área de estudo 

Tipo de uso do solo Área (ha) 

Fragmentos de FOM 17.646,17 

Fragmentos de FOM (capoeiras) 865,28 

Represas 46,20 

Culturas agrícolas e pastagens 15.082,00 

Reflorestamentos com espécies exóticas 3.745,01 

Áreas urbanas, rodovias e outros 690,31 

Total 40.074,97 

 

Com a delimitação direcionada para as microbacias hidrográficas cujos cursos d'água 

são afluentes do Rio das Antas e do Rio Imbituva, com a exclusão daquelas quando cortam os 

quadros urbanos e suburbanos, ou aqueles à montante ou à jusante que não contribuem 

diretamente sobre os rios formadores do perímetro da Floresta Nacional.  

 



5.1 Proposta de Zoneamento Ambiental da Zona de Amortecimento da Floresta 

Nacional de Irati 

 

A presente proposta é resultante de uma conjugação de Áreas Ambientais 

Homogêneas, as quais, considerando as condições de ocupações antrópicas, cobertura 

florestal ideal condicionada ao previsto na legislação florestal, como componentes de 

corredores ecológicos, periferia das unidades de conservação, Estação Ecológica de 

Fernandes Pinheiro, Reserva Biológica da Araucária (ICMBio), e ainda, das coincidentes 

Áreas de Preservação Ambiental (APAs) municipais da Araucária (Teixeira Soares) e de 

Imbituva com a UC Federal mencionada, a conectividade com o Parque Estadual de Vila 

Velha e deste com o Parque Nacional dos Campos Gerais, formando um conjunto, tendo o Rio 

Tibagi e afluentes como principal eixo do Corredor de Biodiversidade da Bacia Hidrográfica 

do Rio Tibagi. 

As atividades e instalações permitidas, transitórias e proibidas na Zona de 

Amortecimento na FLONA de Irati são listadas no quadro a seguir exposto: 

  

Quadro 07. Atividades e instalações na Zona de Amortecimento da Floresta Nacional de Irati 

- Paraná 

Atividades 

 Permitidas Transitórias Proibidas 

1. Z. I. - Intangível 1.1- Pesquisas 

científicas 

1.1.1- Residencial 1.2.1- Mineração 

 1.2 Monitoramento 

técnico 

1.1.2- Agricultura de 

subsistência 

1.2.2- Aterro Sanitário 

 1.3 Monitoramento 

administrativo 

1.1.3- Pecuária de sub 

sistência 

1.2.3- Pecuária 

 1.4 Fiscalização 

ambiental 

1.1.4- demais 

atividades de baixo 

impacto 

1.2.4- Exploração florestal 

 1.5- Passagens 

emergenciais 

 1.2.5. qualquer atividade 

antrópica de subsistência 

de alto impacto 

   1.2.6- Esportes 

motorizados 



2. Z. C. - Conservação Idem itens anteriores: 

1.1/1.5 

Idem itens anteriores: 

1.1.1/1.1.4 

Idem itens anteriores: 

1.2.1/1.2.6 

 2.1- Exploração 

florestal de baixo 

impacto 

  

 2.2- Exploração 

faunística de baixo 

impacto 

  

 2.3- Educação 

ambiental 

  

 2.4- Turismo rural de 

baixo impacto 

  

 2.5-    

    

    

3. Z. U. P. - Uso 

Público 

Idem itens anteriores: 

1.3/1.4 

 Idem itens anteriores: 

1.2.1/1.2.6 

 3.1- Atividades 

antrópicas sociais 

  

 3.2- Turismo rural de 

médio impacto 

  

    

    

4. Z. H-C. - Histórica-

Cultural 

Idem itens anteriores: 

1.3/1.4 

Idem itens anteriores: 

1.1.1-1.1.6 

Idem itens anteriores: 

1.2.1/1.2.6 

 4.1- Atividades 

antrópicas sociais de 

baixo impacto 

  

 4.2- Turismo rural de 

baixo impacto 

  

    

5. Z. R. - Uso para 

Recuperação  

5.1- Silvicultura Idem itens anteriores: 

1.1.1/1.1.4 

Idem itens anteriores: 

1.2.1/1.2.6 

 5.2- Manejo de Fauna   

 5.3- Reformas e 

fechamento de estrada 

s rurais e trilhas 

carroçáveis 

  

    



6. Z.U.E. - Uso 

Especial 

Idem itens anteriores – 

1.2/1.4 

 Idem itens anteriores: 

1.2.1/1.2.6 

 6.1- Educação 

ambiental regular 

  

 6.2- Educação 

ambiental pública 

Idem itens anteriores: 

1.1.1-1.1.4 

 

    

7. Zona de Manejo 

Florestal 

7. Manejo Florestal  Idem itens anteriores: 

1.1.2/1.1.4 

Idem itens anteriores: 

1.2.1/1.2.6 

    

8. Zona de Manejo de 

Fauna 

1.7.1- Manejo de 

Fauna 

Idem itens anteriores: 

1.1.2/1.1.4 

Idem itens anteriores: 

1.2.1/1.2.6 

    

9. Zona de Mineração 1.9.1- Mineração 1.1.4- demais 

atividades de baixo 

impacto 

Idem itens anteriores: 

1.2.2/1.2.6 

10. Z. P. Zona 

Populacional 

Idem itens anteriores: 

1.3/1.4; 2.4; 3.1-3.2; 

2.4; 6;2 

1.10.1- 

Microagricultura de 

subsistência 

Idem itens anteriores: 

1.2.1/1.2.6 

  1.10.2- Micropecuária 

de subsistência 

 

O Diagrama dos retículos do interior e entorno da Floresta Nacional de Irati/PR são mostrados 

no Quadro 07. 

 

 

 

 

 

 



Quadro 08.  Denominações locais em diagrama dos retículos do interior e entorno da Floresta Nacional de Irati/PR considerando retículos 

de 2.000 x 2.000 UTM 

Delimitação: 

Início: vértice 1-K 

sentido horário 

7.184.000 - Sul 7.206.000 – Sul 7.206.000 - Sul 7.184.000 – Sul 

534.000 - Oeste 534.000 – Sul 554.000 - Oeste 554.000 – Oeste 

 

Oeste 

Noroeste Nordeste Leste 

 

 

 

 

Leste 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

 

A 

Faxinal dos 

Augustos 

Arroio da 

Lagoa x PR-T-

153 

Colônia Maria 

Brava 

Rio Ribeira 

Fazenda Dijavan Arroio Rodeio 

x Rio Imbituva 

Campo de 

Pouso x 

Arroio do 

Rodeio 

Arroio 

Manhoso 

Arroio 

Cachoeira x 

Estrada 

Imbituva-

Teixeira S. 

Arroio do Liso x 

Estrada Rural 

Arroio do Liso x 

Trilha Rural do Passo 

da Cachoeira  

A        

 

B 

Arroio Grande 

(Comunidade) 

Rio Perdido x 

PR-T-153 

Quilômetro 

Dezesseis x 

Arroio da Lagoa 

Estrada Imbituva-

Teixeira Soares 

Várzea Arroio 

Capoeirinha x 

Rio Imbituva 

Várzea do 

Rio Imbituva 

Trilha Rural 

da Fazenda 

do Bugre x 

Arroio do 

Faxinal 

Sede da 

Fazenda do 

Bugre x 

Arroio da 

Imbuia 

Arroio Passo da 

Cachoeira x Estrada 

Imbituva-Teixeira S. 

Trilha Rural x Arroio 

Passo da Cachoeira 
B        

 Rondinha x 

Arroio Lontrão 

Rio Perdido x 

PR-T-153 

Arroio da Lagoa 

x Arroio 

Arroio Capoeirinha 

x Antiga Estrada 

Quilômetro 

Quatorze x Foz 

Arroio do 

Timóteo x 

Arroio Bufão 

x Arroio da 

Arroio da 

Imbuia x 

LTEE-AT Eletrosul x 

Quilômetro Nove-

Guabiroba x Arroio do 

Passo 
C        



C 

Lagoinha  Imbituva-Fernandes  Rio das Antas x 

Rio Imbituva 

Banhado 

Grande do 

Rio Imbituva 

Imbuia LTEE-AT 

Eletrosul 

Estrada Imbituva-

Teixeira 

 

D 

Lontrão 

(Comunidade) x 

E.R. Lontrão-

PR-T-153  

Arroio do 

Quilômetro 

Quinze x PR-

T-153 

Quilômetro 

Quinze da 

Antiga Estrada 

Imbituva-Irati 

Fazenda Estiva x 

Antiga Estrada 

Imbituva-

Fennandes  

Arroio da 

Estiva x Rio 

das Antas 

Assentamento 

Rural x Rio 

Imbituva 

Arroio do 

Timóteo x 

Assentamento 

Rural 

Arroio do 

Timóteo x 

Assentamento 

Rural 

E. I. T. Soares-

Imbituva x Nascente 

do Arroio do Pedro ? 

Arroio do Pedro ?  D        

 

E 

Serra de São 

Miguel x Rio 

Perdido 

Rio Perdido x 

PR-T-153 x E. 

R. Quilômetro 

Quinze 

(Comunidade)-

PR-T-153 

E. R. PR-T-153-

km 15-km 16 – 

Rio ~Ribeira 

(Antiga E. I. 

Irati-Imbituva) 

E. R. PR-T-153-

Barra do Zampier-

km 12-Fazenda 

Estiva x Rio das 

Antas  

Km 9 x Rio das 

Antas 

Rio Imbituva 

x Arroio Jacú 

A.. T. x. 

Arroio Jacú 

Sede do 

Assentamento 

Rural João 

Maria 

Agostinho 

(antiga 

Fazenda 

Carvorite)  

Sede Antiga Fazenda 

São Joaquim (atual 

Assentamento) x E.I. 

T. Soares-Imbituva 

E.I. T. Soares-

Imbituva x Nascentes 

Arroios Pinhãozinho e 

da Divisa 

E        

F Rio Perdido x 

Cruzeiro das 

Campinhas  

Barro Preto x 

PR-T-153 x A.. 

T. x Arroio dos 

Camrgos 

A.. T. X 

Cerâmica 

Zampier x E. R. 

PR-T-153-

Fazenda Estiva 

Barra do Zampier x 

Rio das Antas x FNI 

Antiga Sede da 

FNI x E. R. 

Sede-km 9 

E. R. Sede da 

FNI-Rio 

Imbituva x 

Arroio do km 

6 

E. R. Sede da 

FNI-Cerro 

Verde x Rio 

Imbituva 

Bairro dos 

Lopes x 

Arroio 

Pinhãozinho 

x Arroio 

Jacuzinho 

Bairro dos Lopes x 

Arroio Pinhãozinho x 

Arroio Jacuzinho 

E.I. T. Soares-

Imbituva x Nascente 

do Arroio Jacuzinho  

F        

G A.. T. - 

Cascalheira do 

Papuã x T. R. 

Cascalheira-PR-

T-153 

 

 

 

T. R. 

Cascalheira-

PR-T-153 – 

Arroio Grande 

do Papuã – A.. 

T. - Papuã 

Papuã x PR-T-

153 – 

Comunidade 

Boiano/Opata 

Arroio Lajeado x 

Rio das Antss A.. T. 

Encruzilhada E. R. 

Sede x T. R. Km 6 – 

FNI 

A..T./T.R. Km 

6 – Torre de 

Vigilância – 

Divisa FNI 

Rio Imbituva 

– Arroio do 

Virá – 

Piscicultura 

Apiaba 

Cerro Verde – 

Divisa com 

Fazenda do 

Virá  

Arroio Jacú x 

Sede da 

Fazenda 

Teotho 

Fazenda Teotho x 

Arroio do Jacú 

Nascente do Arroio do 

Jacuzinho x PR-438 X 

Estrada de Ferro 

G        

 

H 

Arroio da Usina 

(Caratuva) x E. 

R. Serra dos 

Nogueiras-

Papuã 

Arroio Grande 

do Papuã x E. 

R. Lajeado-

Papuã 

Arroio Lajeado 

x PR-T-153 km 

321,8 x ªT. 

Rio das Antas x 

Viveiro Florestal 

FNI x E. R. Sede 

FNI-km 9 

Divisa seca 

FNI x E. R. 

Sede Fernandes 

Pinheiro-km 6 

Rio Imbituva 

x Fazenda 

Virá 

E. F. ..x 

Pisicultura 

Apiaba  

A. T. x Arroio 

do Meneghel 

x Arroio do 

Virá  

Arroio do Jacú x 

Arroio do Meneghel x 

E. R. Sede Fazenda 

Teotho 

Nascente do Arroio do 

Jacú x PR-438 X 

Estrada de Ferro 

H        



I Sanga do Papuã 

x E. R. Serra 

dos Nogueiras-

Papuã x 

Cachoeira dos 

Kutz 

Cruzeiro do 

Papuã x E. R. 

Serra dos 

Nogueiras-

Lajeado 

Arroio dos 

Gurski x Rio das 

Antas x PR-T-

153 km 324 

Sede FNI x 

Cartódromo 

Municipal x E. R. 

Sede FNI-Sede E. 

E. .do IAPAR 

Divisa FNI x 

Agrivuak x E. 

R. Sede 

Fernandes 

Pinheiro-km 6 

Quadro 

urbano 

Fernandes 

Pinheiro 

Arroio dos 

Balbinos x 

Rio Imbituva 

x PR-438 

Arroio do 

Amadeu x 

Arroio dos 

Balbinos x 

Antiga E. I. F. 

Pinheiro -T. 

Soares PR-

438 X 

Estrada de 

Ferro 

Arroio do Amadeu x 

Antiga E. I. F. 

Pinheiro -T. Soares 

PR-438 X Estrada de 

Ferro 

PR-438 X Fazenda do 

Vale 
I        

 

J 

Cruzeiro da 

Serra dos 

Nogueiras x 

Nascente do 

Arroio Grande 

do Papuã 

Nascente 

Arroio 

Wasilewski 

PR-T-153 km 

326 x Olaria Van 

der Laars x Rio 

das Antas 

Área pesquisa do 

IAPAR x Arroio dos 

Cochinhos  

Estrada Rural 

IAPAR-

Fernandes 

Pinheiro x 

Arroio dos 

Bora 

PR-438 x 

Rio 

Imbituvinha  

Aeródromo x 

Lagoão 

Arroio dos 

Pedrosos x 

Rio Imbituva 

x Arroio dos 

Balbinos 

Arroio dos Balbinos Fazenda do Vale x 

Arroio Diamante 
J        

 

K 

BR-277 X 

Quadro Urbano 

de Irati 

BR-277 X 

Quadro 

Urbano de Irati 

BR-277 x PR-T-

153 (Quadro 

Urbano de Irati) 

Estação 

Experimental do 

IAPAR 

PR-438 x 

Arroio das 

Queimadinhas 

PR-438 x 

Campinas 

Rio Imbituva Arroio dos 

Venâncios x 

Rio Imbituva 

Arroio dos Pedrosos x 

Fazenda Idaiaqui 

E. R. BR-277-Boa 

Vista-PR-438 x Arroio 

Monjolo 

K        

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10         

Sudoeste Sudeste                 



Quadro 09. Área Ambiental Homogênea conforme o grau de proteção (P) ou conservação 

(C) por linha em relação a 1989 

Denominação Localização Área Ambiental Homogênea 

 1-A C-1 

 2-A P-1 

 3-A P-2 

 4-A P-1 

 5-A P-2 

 6-A C-1 

 7-A C-1 

 8-A C-1 

 9-A C-1 

 10-A C-1 

 1-B P-1 

 2-B P-1 

 3-B P-2 

 4-B  

 5-B P-2 

 6-B P-2 

 7-B  

 8-B  

 9-B  

 10-B  

 1-C  

 2-C  

 3-C  

 4-C  

 5-C  



 6-C  

 7-C  

 8-C  

 9-C  

 10-C  

   

   

 

Quadro 10. 

Denominação Localização  

MBH Arroio das Lontras B-5  

MBH do Arroio Capoeirinha B-5  

Arroio do Fazxinal B-6  

MBH Arroio do Bugre B-7  

MBH Arroio da Estiva 5 x C  

MBH Arroio do Faxinal 6 x A  

MBH Arroio do Bugre 7 x A  

MBH Arroio Imbuia C-6  

MBH Arroio do Timóteo C-6  

MBH Arroio das Capivaras D-6  

MBH Arroio da Lontra D-6 AP/BI 

MBH Arroio das Acácias E-6  

MBH Arroio Jacú E-6  

MBH Arroio do Cerro Verde E-7  

MBH Arroio 30 6 x F  

MBH Arroio 29 do Quilômetro Seis 6 x E  

MBH Arroio do Quilômetro Seis 6 x E  

MBH Arroio dos Coxinhos 4 x H  

MBH 14 ??????  

MBH Arroio do Zagonel D-5 AP/BI 

MBH Arroio do Quilômetro Quatorze C-5 AP/BI 



Quadro 11. Zona de Proteção - ZP 2 - Alta Peculiaridade x Alto Impacto 

Denominação Localização da foz  

MBH Arroio Imbuia 6 x B  

MBH Arroio dos Coxinhos I-4  

MBH Arroio das Tirivas I-3  

MBH dos Van der Laars J-3  

MBH da Leocádia J-3 BP/AI 

MBH Arroio dos Coxinhos J-3  

MBH Arroio das . . . 2 ??????  

MBH Arroio Wasilevski J-3 AP/AI 

Arroio dos Gurski I-3 AP/AI 

Arroio das Curucacas 2 x H BP/AI 

Arrroio Grande do Papuã E-4 AP/AI 

MBH Arroio da Estiva D-5 AP/AI 

 

Quadro 12. Zona de Conservação - ZC 2 - Baixa peculiaridade x Baixo Impacto 

Denominação Localização   

MBH Arroio dos Van der Laars  ??????  

MBH Arroio da Leocádia 3 x I  

MBHArrroio dos Monjoleiros H-4 BP/AI 

MBH 12 E-4 BP/BI 

MBH Arroio dos Branquilhos E-4 BP/BI 

 

 

 

 



Quadro 13. Zona de Conservação - ZC -1 Baixa peculiaridade x Alto Impacto 

Denominação Localização   

Arrroio dos 

Wasilevski 

3 x I   

Arroio dos Fillus 1 x I   

Arroio Grande do 

Papuã -  

1 x I   

Arroio Campinas 10 2 x F   

Arroio dos Camargo 

15 

2 x D   

Arroio Lajeado G-4 BP/AI 

 

Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Imbituva 

Zonas de Uso 

 

Zonas Intangíveis 

 

Estas zonas são constituídas basicamente de APPs e áreas inundáveis, comumente 

denominadas de várzeas, e remanescentes de florestas em estágios avançados, principalmente 

quando associadas às duas primeiras, em faixas marginais do Rio das Antas e Rio Imbituva. 

São incluídas também as áreas que apresentam relevo do terreno maior que 45º, conforme 

prevê o Código Florestal.  

Na Zona de Amortecimento em consideração, essas zonas correspondem à faixa de 

margem esquerda do rio das Antas, a partir da microbacia do Arroio dos Coxinhos e seguindo 

até a foz do Rio das Antas no rio Imbituva, continuando à jusante até a foz do Arroio 

Capoeirinha na margem esquerda do Rio Imbituva. Na margem direita do rio Imbituva, 

começa pela microbacia do Arroio Faxinal e vai até onde o Rio Imbituva cruza a antiga 

estrada Fernandes Pinheiro-Teixeira Soares. Na margem esquerda do rio Imbituva vai desde a 

microbacia do Arroio dos Padilhas até a microbacia do Arroio do Quilômetro Seis, já no 

enclave ao sul do perímetro da Floresta Nacional. 

Condicionantes: Fiscalização permanente, monitoramento científico e técnico. 

 



Zona de Uso onde ocorre mínima intervenção humana, contendo espécies da flora e 

fauna de relevante interesse científico, podendo ser submetida a pesquisas, educação 

ambiental e lazer. 

Na Zona de Amortecimento em consideração, esta categoria corresponde a faixas 

contíguas de Zona Intangível como a que ocorre entre a Sede da Floresta Nacional e o 

perímetro da Estação Ecológica de Fernandes Pinheiro, entre a ZUI sobre as microbacias do 

Arroio pós-Zampier até a microbacia do Arroio Capoeirinha.  

Condicionantes: Fiscalização permanente, pesquisa, monitoramento científico e 

técnico, procedimentos e recursos de segurança de trabalho, inovações e melhorias estruturais 

com sustentabilidade. 

 

Zona de Uso Público 

 

Esta zona de uso é constituída por áreas naturais ou alteradas pelo homem, onde 

podem ser localizados hotéis, pousadas, áreas de camping, instalações esportivas, postos de 

visitação, mirantes, demais instalações e equipamentos turísticos e comerciais. 

Na Zona de Amortecimento proposta corresponde à área da Prefeitura Municipal de 

Irati na microbacia do Arroio dos Coxinhos, respeitando uma faixa de preservação 

permanente de 30 metros, até a uma faixa de pelo menos de 30 metros da margem direita do 

Rio das Antas, seguindo a divisa sul do imóvel com essa área municipal entre o Rio das Antas 

e a estrada rural que vai da PR-T-153 até à Sede da Floresta Nacional, acompanhando essa 

estrada na faixa norte, fechando sobre área aberta onde atinge remanescentes de araucárias no 

seu ponto final quando da intersecção sobre o Arroio dos Coxinhos. 

A Zona de UP do Papuã inicia-se no Cruzeiro do Lajeado e segue pela estrada rural 

Lajeado-Papuã em ambos os lados até atingir a PR-T-153,  

A Zona de UP da Olaria Zampier, inicia-se na PR-T-153 e segue pela estrada rural até 

atingir uma faixa a 30 metros da margem direita do Arroio Grande do Papuã e uma faixa de 

300 metros acompanhando a estrada rural, ambas até atingir a novamente a ponte do Arroio 

Grande do Papuã.  

A Zona de UP do Lajeado inicia-se na PR-T-153, seguindo em uma faixa de 300 

metros de cada lado da estrada rural que vai até à comunidade de Papuã, porém alargando no 



imóvel de Vicente Chasko e voltando acompanhar a mencionada estrada rural até o limite 

oeste do imóvel rural de Anselmo Stadikoski.  

A Zona de UP da Agrovila, inicia-se na divisa com a Floresta Nacional, 

correspondendo à área já utilizada, imóvel pertencente à Prefeitura Municipal de Irati, situado 

no município de Fernandes Pinheiro, com exceção da faixa de preservação permanente do 

Arroio da Agrovila, seguindo pela estrada rural de Fernandes Pinheiro, desde o km 3 até 

encontrar o perímetro urbano. 

A Zona de UP do Arroio do Virá, inicia-se na ponte da estrada de ferro sobre o rio 

Imbituva, seguindo a ferrovia, incluindo a faixa de domínio, até o ponto em que a estrada 

rural que a acompanha atinge a rodovia PR-438. 

A Zona de UP do Arroio do Jacú, inicia-se na PR-438 e vai até atingir à divisa com a 

Floresta Nacional de Irati, inclui parte da Fazenda Theoto. 

A Zona de UP da Fazenda do Bugre inicia-se no entroncamento da estrada rural de sua 

Sede com a estrada intermunicipal Teixeira Soares-Imbituva, seguindo até à cota de 902 

msnm na área em consideração, e desse ponto segue em linha reta para o sul até à cota 879 

msnm, depois em linha reta até à cota 869 msnm, em seguida até à cota 925 msnm, e 

finalmente, seguindo em linha reta até a intersecção com a estrada intermunicipal Teixeira 

Soares-Imbituva, ponto inicial desta descrição.  

Condicionantes: Fiscalização permanente, monitoramento técnico, procedimentos e 

recursos de segurança de trabalho, inovações, melhorias estruturais, construções, instalações 

temporárias e permanentes com níveis mínimos de sustentabilidade. 

A Zona de UP do Arroio do Timóteo inicia-se na estrada intermunicipal Teixeira 

Soares-Imbituva e vai até à cota 884 msnm, na Sede da antiga Fazenda Carvorite, atual 

Assentamento Rural (Reforma Agrária), João Maria Agostinho. 

Condicionantes: Fiscalização permanente, pesquisa, monitoramento científico e 

técnico, procedimentos e recursos de segurança de trabalho, inovações e melhorias estruturais 

com sustentabilidade. 

Plano comunitário de reutilização, redestinação, reciclagem de resíduos sólidos e de 

efluentes líquidos, coleta seletiva com o mínimo de cinco classes de materiais (metálicos, 

orgânicos, papel, vidro e não recicláveis). Campanhas, ações e processos contínuos de 

educação ambiental para redução, substituição e inovação de utilização de recursos naturais 

renováveis e não renováveis. Estes condicionantes devem ser semelhantes e adequados às 



comunidades e áreas urbanas no perímetro de dez quilômetros previsto para que o ICMBio 

licencie atividades impactantes. 

As Zonas de Uso Público podem apresentar potencial de expansão, estabilização e 

regressão, significando que na primeira hipótese sua área pode ser aumentada, na segunda 

manter-se indefinidamente e na terceira ser reduzida ou mesmo eliminada com o decorrer do 

tempo. 

Como ZUP com potencial de expansão considerou-se as comunidades de Cochinhos 

(Irati), Barro Preto (Imbituva), Sede do Assentamento Rural São Joaquim (Teixeira Soares), 

Arroio do Virá (Teixeira Soares), Estação Experimental do IAPAR (Irati). 

Como ZUP com potencial de estabilização considerou-se a Comunidade Gurski, 

Lajeado (Irati), Papuã (Imbituva), Quilômetro Quinze (Imbituva), Barra do Zampier 

(Imbituva), Sede da Fazenda do Bugre (Teixeira Soares), Sede do Assentamento Rural João 

Maria Agostinho (Teixeira Soares) e Agrovila (Fernandes Pinheiro). 

Como ZUP com potencial de redução de área ou eliminação, considerou-se a Fazenda 

Estiva (Imbituva), Sede Fazenda Dijavan (Imbituva) e Comunidade Opata/Boiano  

 

Zonas de Uso Histórico e Cultural 

 

A Zona de UHC do Papuã inicia na PR-T-153, km 319, seguindo a estrada rural que 

vai da PR-T-153 até o imóvel dos Herdeiros de ....... Perek, em faixa de 150 metros de ambos 

os lados até chegar ao arroio do Papuã, reiniciando a partir do cruzamento da mencionada 

estrada rural com a estrada rural Papuã-Lajeado-PR-T-153, km 323 até atingir a sanga dos 

Czanoski, e dessa estrada até chegar ao Arroio Grande do Papuã.  

Condicionantes: Fiscalização eventual, monitoramento técnico, procedimentos e 

recursos de segurança de trabalho, inovações e melhorias estruturais com sustentabilidade. 

A Zona de UHC do Cruzeiro do Papuã inicia-se na deflexão da AT junto à estrada 

rural Papuã-Lajeado-PR-T-153, km323, seguindo em faixa de 150 metros à direita da mesma 

até atingir o Cruzeiro, tendo este como ponto central de uma circunferência de 20 metros de 

raio.  

Condicionantes: Fiscalização eventual, monitoramento técnico, procedimentos e 

recursos de segurança de trabalho, inovações e melhorias estruturais com sustentabilidade. 

 



 

A Zona de UHC do Cruzeiro da Serra dos Nogueiras, tendo esse monumento como 

ponto central de uma circunferência de 50 metros de raio (não poderão ser feitas construções 

nessa área que não sejam compatíveis com atividades potenciais).  

Condicionantes: Fiscalização eventual, monitoramento técnico, procedimentos e 

recursos de segurança de trabalho, inovações e melhorias estruturais com sustentabilidade. 

A ZUHC Wasilevski inicia-se na PR-T-153, km 327 com a largura correspondente da 

estrada rural da citada rodovia estadual até a UTM ....em uma faixa a margem direita em 100 

metros dessa estrada rural e cessando na intersecção dessa mesma com a trilha carroçável, 

tendo nesse ponto o centro de uma circunferência de 30 metros de raio.  

Condicionantes: Fiscalização eventual, monitoramento técnico, procedimentos e 

recursos de segurança de trabalho, inovações e melhorias estruturais com sustentabilidade. 

 

Zona de Uso Especial – ZUE 

 

A ZUE Coxinhos inicia-se no Arroio Cochinhos, na divisa com a Floresta Nacional 

onde se localiza a Sede, seguindo pela estrada rural até à PR-T-153, km 324 onde há a divisa 

com imóveis rurais particulares e o rio das Antas 

Condicionantes: Fiscalização eventual, monitoramento técnico, procedimentos e 

recursos de segurança de trabalho, inovações e melhorias estruturais com sustentabilidade. 

A ZUE Gurski corresponde a uma circunferência com 50 metros de raio que tem como 

ponto central a Capela Nossa Senhora Aparecida, situada junto à estrada rural PR-T-153, km 

324,8-Comunidade Gurski. 

Condicionantes: Fiscalização eventual, monitoramento técnico, procedimentos e 

recursos de segurança de trabalho, inovações e melhorias estruturais com sustentabilidade. 

Zona de Mineração - ZM localizadas pontualmente com os perímetros estritamente 

necessários para abrigar as minas de cascalho, sendo que essas deverão estar localizadas 

preferencialmente em ZC-1 e ZP-1, sendo que serão mantidas as atuais como a Cascalheira do 

Papuã, inclusive com a previsão de desativação quando localizadas em ZC-2 e ZP-2. Devem 

ser buscadas alternativas como o calçamento e/ou asfaltamento de estradas rurais, pátios de 

propriedades rurais, escolas, assim como a utilização de pedra brita e outras técnicas cabíveis 

ou a serem desenvolvidas. 



A Mineração de areia não será permitida em várzeas do Rio Imbituva, no seu trecho 

que percorre a Zona de Amortecimento até a foz do Rio Ribeira nas suas margens esquerda e 

direita.  

Condicionantes: Fiscalização permanente, pesquisa, monitoramento científico e 

técnico, procedimentos e recursos de segurança de trabalho, inovações e melhorias estruturais 

com sustentabilidade. 

 

5.2- Avaliação dos elementos estruturantes das Zonas de Amortecimentos comparadas 

Quadro 14. 

Unidade de Conservação F. N. Ritápolis-

MG 

F.N. de Irati – Dr. Carlos 

Alberto Mazza – 2006 

F. N. de Irati – 

Eng. Florestal 

Trajano Gracia 

MBHs contíguas aos cursos 

principais, quando fazem 

parte de perímetro de UC e 

pertencentes aos do interior 

Sim. Não. Cobertura parcial. Sim. 

 

Áreas ambientais estratégicas Sim. 

Integralmente as 

situadas na Z. A. 

Não. Exclui diversas delas, 

ficando extremamente 

limitada. 

Sim. 

Integralmente as 

situadas na Z. A. 

Proporcionalidade da área da 

Z. A. em relação a área da 

UC. 

Sim.  Não. Subprojetada. Sim. 

Preservação de ZUE e ZHC Sim. Não prevê. Sim. 

Área urbana Não. Inclui parcialmente a de 

Fernandes Pinheiro. 

Não. 

 

5.3 Interpretação da comparação entre diferentes Zonas de Amortecimento 

 

A primeira, relativa à Floresta Nacional de Ritápolis (MG), contribuiu com a 

abrangência de sub-bacias hidrográficas que estão vinculadas a cursos d'água no interior da 

mesma e a retirada de áreas urbanas que mesmo estivessem sobre esses determinados recursos 

hídricos. 

A segunda não apresentou elementos suficientes para contribuir na formulação de 

proposta de Zona de Amortecimento, em função de que apenas delimitou uma faixa paralela 

ao perímetro da Floresta Nacional de Irati, sem especificar quais as Zonas de Usos a 

comporiam e cobrindo parcialmente diversas microbacias hidrográficas. 



A terceira levou em consideração a estrutura de recursos hídricos nas suas principais 

expressões, as Sub-Bacias Hidrográficas do Rio das Antas e do Rio Imbituva, a exclusão dos 

quadros urbanos de Fernandes Pinheiro, Imbituva, Irati e Teixeira Soares, e a 

proporcionalidade de uma faixa incluindo parcial ou totalmente microbacias hidrográficas a 

montante e jusante do Rio das Antas e Rio Imbituva, respectivamente, em relação aos 

extremos sul e norte do perímetro da Floresta Nacional de Irati. 

Na proposta de Zona de Amortecimento são elementos estruturantes os principais 

cursos de água, Rio das Antas e Rio Imbituva, com suas respectivas faixas de inundação na 

condição de preservação permanente, conjugados a faixas paralelas variáveis de uso 

conservacionista e numa faixa e áreas multiformes à zona de uso produtivista. 

São referências delimitadoras para as respectivas zonas de uso, estradas rurais, 

rodovias, comunidades rurais, linhas de transmissão de energia elétrica, pequenos cursos de 

água, ligações em linha reta de pontos de elevações mais altas de microbacias hidrográficas, e 

o perímetro da Floresta Nacional. 

Nas faixas contíguas à UC considerada nesta proposta, a acoplagem com Zonas de 

Uso iguais ou similares é adotada em consequencia do gradiente do zoneamento no interior da 

mesma ter a tendência de uso antrópico intensivo na faixa sul, conservacionista no centro para 

os rios das Antas e Imbituva, preservacionista no norte e de uso de produção intensiva no 

extremo sudeste, que nesta é acoplada a inúmeros reflorestamentos de empresas privadas 

nessa porção do entorno. 

A proposta em consideração está associada aos corredores ecológicos que pertencem 

ao Mosaico de Unidades de Conservação do Alto Tibagi, que tem no Rio Tibagi seu eixo 

principal. 

 

5.4 Readequações, substituições e eliminações de atividades e instalações com 

efeitos impactantes e conflitantes com as atribuições da Zona de Amortecimento da 

Floresta Nacional de Irati (PR) 

 

5.4.1 Readequações 

 

Readequação em todos os imóveis que apresentem falta de cobertura florestal e APP e 

déficit em área da correspondente RL. 



Substituição de instalações e atividades com efeitos impactantes e conflitantes como o 

Cartódromo Municipalde Irati e Velódromo de Provas Motociclísitcas junto a Sede da 

Floresta Nacional, idem para o Velódromo de Provas Motociclística no Barro Preto, Imbituva, 

km 314 da PR-T-153, em que pese estar localizado contíguo ao perímetro da Zona de 

Amortecimento. 

Recuperação de Área Degrada ocupada pelo depósito de lixo, abandonado, do 

município de Irati, junto a Estrada Rural Sede da Flona até a PR-T-153 que ocorreu até 

meados da década de 90. 

Da mesma forma a desativação e RAD do Aterro Sanitário da Prefeitura Municipal de 

Imbituva. 

Eliminação de culturas agrícolas sobre as várzeas do Rio das Antas e do Rio Imbituva 

situadas a jusante até o Arroio Faxinal e Arroio Wasilewski e desse primeiro arroio até o Rio 

Imbituvinha. 
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Propostas: 

Desevolver uma terminologia para a elaboração e definição de elementos de Zonas 

de Amortecimento; 

Glossário 

Estocástico: Referente a um elemento aleatóricio ou a um processo no qual existe algum 

elemento de acaso. Dicionário de ecologia e ciência ambiental/Henry W. Art Cia 

melhoramenos, 1998 p. 213 

 

Ruderal: Referente a hábitats de cascalhos, refugos ou áreas perturbadas como beiras 

de estradas, ou plantas que crescem nesses hábitats (essas plantas não são necessariamente 

ervas daninhas). A banana-de-são-tomé, uma espécie ruderal clássica que os americanos 

nativos chamavam de “a pegada do homem branco”; crescimento no pior solo degradado, até 

no lixo compactado e em terreno de estacionamento. Dicionário de ecologia e ciência 

ambiental/Henry W. Art Cia melhoramenos, 1998 p. 472 

A observação na página 2 se tive acesso aos originais, trata-se de citação da Mariese 

Muchilh na sua dissertação. 

 

no empobrecimento da riqueza: Professor é assim mesmo a redação da Mariese 

Miranda, G. de M.; Vitale, VG.; Zampier, J. F. In Floresta, Curitiba, PR, v. 39 n. 4 p. 

861-867, out/dez. 2009 

FRANÇA, Valmir de: p52 Tabela 10 In A bacia do Rio Tibagi- UEL 2002 Período: 

1954-1998 

A área piloto foi a Microbacia Hidrográfica do Arroio Grande do Papuã, onde foram 

coletados os dados em todos os imóveis rurais, sendo que a microbacia foi dividida em três 

partes: Alto Vale, desde a nascente até à borda do altiplano apresentado; Médio Vale com a 



escarpa entre a primeira e o Baixo Vale, onde este último forma a planície sedimentar até o 

rio das Antas. 

A Microbacia Hidrográfica do Arroio Grande do Papuã corresponde, por estimativa, a 

uma área de 2.219,81 hectares, com um perímetro de 25,96 km, e a extensão do arroio de 

13,55 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


