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APRESENTAÇÃO 

O presente documento refere-se ao Encarte I – Caracterização e Contextualização da UC, portanto, 

parte do escopo do Plano de Manejo do Monumento Natural Estadual Salto São João (MNESSJ) criado 

pelo Decreto Estadual nº 9108, de 23 de dezembro de 2010. A Unidade de Conservação localiza-se em 

Prudentópolis/PR a aproximadamente 22 km do centro da cidade e a aproximadamente 203 km da 

capital do estado, Curitiba.  

É um documento estabelecido pelo SNUC, através da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e que serve 

como instrumento norteador para a gestão de Unidades de Conservação, o qual determina as normas 

de uso e manejo dos recursos naturais provenientes dessas áreas protegidas.  

Resultante do contrato firmado entre o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e a Detzel Consultores 

Associados SS EPP, foi gerado a partir da construção conjunta com a sociedade civil e o Instituto 

Ambiental do Paraná – IAP, que desempenhou a função de supervisor dos trabalhos estabelecendo 

condução e contribuições técnicas. 

O Plano de Manejo do MNE Salto São João estrutura-se em dois segmentos denominados encartes 

(Encarte I e Encarte II), além de documentos complementares correspondentes aos mapeamentos 

digitais e impressos, um Sistema de Informações Geográficas estruturado e o Resumo, caracterizados a 

seguir. 

1. Encarte I – Contextualização, Enquadramento e Caracterização da Unidade de 

Conservação e Entorno: Contempla a contextualização, enquadramento, caracterização 

regional e caracterização específica do MNE Salto São João, com base na compilação 

dos estudos temáticos e processos participativos, quais sejam: I – Meio Físico (climatologia, 

geologia, geomorfologia, pedologia e recursos hídricos); II – Meio Biológico (flora e fauna); 

III – Meio Antrópico (ordenamento territorial; aspectos históricos e culturais; uso público; 

educação e interpretação ambiental; aspectos demográficos, sociais, econômicos, 

fundiários, institucionais; entre outros temas); IV – Processos Participativos (reuniões de 

integração e oficina de planejamento participativo), bem como a declaração de 

significância da UC. 

2. Encarte II – Planejamento da Unidade de Conservação: apresenta os delineamentos 

estratégicos e de diretrizes para a Unidade de Conservação, em itens distintos. O 

planejamento estrutura-se com enfoques territorial e temático resultando no 

estabelecimento de homogeneidades e, como consequência, na definição do 

Zoneamento e das Normas de Uso, incluindo abordagem sobre a Zona de Amortecimento. 

Este Encarte apresenta, ainda, o planejamento específico definindo ações e metas 

divididas e os programas e subprogramas temáticos. 

3. Mapeamento e SIG: apresenta o conjunto de dados espacializados em mapeamentos 

temáticos da Unidade de Conservação, bem como Sistema de Informações Geográficas 

(SIG) completo. Alguns mapas impressos estão apensos nos Encartes I e II, outros constam 

apenas em versões digitais. 

4. Resumo do Plano de Manejo: apresenta síntese dos principais temas, em linguagem 

apropriada ao público leigo, ilustrativo e estilo jornalístico. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em todo mundo, a criação de áreas protegidas constitui o principal mecanismo para garantir a 

conservação da natureza e, consequentemente, a oferta de serviços ecossistêmicos. Em 2014, as áreas 

terrestres e/ou marinhas especialmente dedicadas à proteção e manutenção da diversidade biológica 

e dos recursos naturais e culturais associados cobriam aproximadamente 15,4% da superfície do planeta 

(IUCN, 2014a). 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), regulamentado pelo Decreto Federal 

Nº 4.340/02, foi instituído objetivando o estabelecimento de critérios e normas para a criação, 

implementação e gestão de Unidades de Conservação. As Unidades de Conservação (UC) 

representam uma das diversas modalidades de áreas protegidas existentes na legislação brasileira, 

sendo definidas, pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, instituído pela Lei Federal 

Nº 9.985/2000, como: 

“Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, 

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”. 

O SNUC determina 12 categorias de UC, divididas em dois grupos: 

 Unidades de Proteção Integral – Têm o “objetivo de preservar a natureza, sendo admitido 

apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos em lei”. 

Fazem parte desta categoria: Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque; Monumento 

Natural e Refúgio de Vida Silvestre; 

 Unidades de Uso Sustentável – Têm o “objetivo básico de compatibilizar a conservação da 

natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais”. Fazem parte desta 

categoria: Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta 

Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

e Reserva Particular de Patrimônio Natural1. 

De acordo com o SNUC, todas as UC devem dispor de um instrumento de apoio à gestão que oriente a 

administração para o alcance dos seus objetivos. Este documento é denominado plano de manejo, 

que deve ser elaborado no máximo cinco anos após sua criação e revisado pelo mesmo período, sendo 

definido no próprio SNUC como: 

“Documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais 

de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as 

normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, 

inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da 

unidade”. 

O termo “plano de manejo” tem origem em uma tradução imprecisa do inglês management plan, que 

significa plano de gestão/gerenciamento. Essa confusão de terminologias refletiu no enfoque dado aos 

planos de manejo das UCs brasileiras, por vezes confundido com o manejo florestal, o manejo da fauna, 

entre outros instrumentos voltados à gestão de recursos naturais (DETZEL, 2016).  

Isso explica, em parte, a ideia consolidada no país de que ao planejamento da UC deve preceder um 

diagnóstico exaustivo de seus recursos naturais. Nesta visão, normalmente o óbvio tende a ser 

obscurecido pela avalanche de dados, quando se carece de análises estratégicas que normalmente 

não exigem quantidade, mas qualidade de dados (ICMBIO, 2013). 

É justificável a preocupação de que os planos de manejo enfoquem especialmente as questões 

fundamentais para a gestão e o manejo da UC, evitando esforços e levantamentos desnecessários, 

outrora comuns em trabalhos como esses, ou mesmo abordagens e constituições de plano com caráter 

acadêmico, que acabam por minimizar o tempo e os esforços para a consolidação de um plano de 

manejo útil, realista e exequível já no curto prazo (DETZEL, 2016). 

Sendo assim, o plano de manejo deve estabelecer diretrizes de gestão e ter caráter executivo e 

gerencial, privilegiando a viabilidade e factibilidade das ações de modo a assegurar uma gestão 

                                                      

1 Reservas Particulares do Patrimônio Natural estão inseridas na categoria de manejo de Proteção Integral no Sistema 

Estadual de Unidades de Conservação do Paraná, conforme Decreto 1.529 de 02 de outubro de 2007. 
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eficiente e eficaz, participativa e corresponsável no cumprimento à proposta de conservação, 

proteção, administração e uso público da UC (DETZEL, 2016).  

O MNESSJ constitui importante atrativo do município de Prudentópolis, estado do Paraná, que, em 

conjunto com outras atrações locais e regionais, estabelece um amplo potencial de incentivo ao 

desenvolvimento do turismo sustentável associado aos ambientes naturais e belezas cênicas das 

cachoeiras, vales e rios que permeiam a região. 

Portanto, a implementação do Plano de Manejo do MNESSJ permitirá a conservação, proteção e 

recuperação dos recursos naturais existentes, de maneira a proteger ecossistemas de relevância 

ecológica e beleza cênica, em especial o Salto São João. Também tem foco em garantir espaços 

destinados ao uso público, trilhas ecológicas e mirantes, permitindo usufruir da contemplação das 

belezas naturais do local e vivenciar experiências junto a natureza.  
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2 SINOPSE DO MNE SALTO SÃO JOÃO 

FICHA TÉCNICA – MONUMENTO NATURAL ESTADUAL SALTO SÃO JOÃO 

DADOS DA UC – ADMINISTRATIVOS 

Nome da Unidade: Monumento Natural Estadual Salto São João 

Categoria e Grupo de UC: Monumento Natural – Proteção Integral 

Município abrangido: Prudentópolis 

Área da UC: 33,88 ha conforme Decreto de criação, mas com área real de 41,50 ha 

Perímetro: 3.572,23 m 

Dados e Ato Legal de criação: UC criada pelo Decreto Estadual nº 9.108, de 23 de dezembro de 2010. 

Coordenadas Geográficas: Ponto central do limite da UC Latitude 25° 4'26.33"S Longitude 50°59'59.64"O. Ponto 

do Centro de Visitantes Latitude 25° 4'37.48"S Longitude 50°59'33.36"O (WGS 84). 

Endereço da sede: Linha Antônio Olinto, localidade Barra Vermelha em zona rural. 

Cidade: Prudentópolis Estado: Paraná 

CEP: 84.000-000 Telefone: 42 3446-3946 

Órgão Gestor: Instituto Ambiental do Paraná – IAP, atual Instituto Água e Terra 

Recursos humanos: A UC possui gerente por parte do órgão gestor. Possui 6 funcionários atendendo à gestão do 

turismo e uso público por parte da Secretaria Municipal de Turismo que celebrou, com o IAP, o Termo de Convênio 

nº 07/2017 para essa gestão de forma compartilhada. 

Infraestrutura: O Monumento conta com trilha e um mirante bem estruturados em seu interior. Fora de seus limites, 

no entorno imediato, foram construídas estruturas para atendimento da gestão à visitação na UC, contando com 

estacionamento; centro de visitantes equipado com área de recepção, banheiros, auditório, salas de 

administração, cozinha, cantina e loja de conveniências; alojamento de pesquisadores que atualmente é usado 

como residência por zelador da Secretaria Municipal de Turismo. 

Plano de Manejo anterior:    (  ) SIM        (X) NÃO 

DADOS DA UC – GERAIS E AMBIENTAIS 

Objetivos da UC conforme decreto de criação: preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza 

cênica, e mais especificamente, realizar a proteção integral de remanescente de Floresta Ombrófila Mista, e dos 

recursos hídricos, em especial a cachoeira e os paredões e demais recursos ambientais protegidos e seu entorno. 

Situação Fundiária: (   ) Não regularizada        (   ) Regularizada parcialmente       ( X ) Regularizada integralmente 

Acesso à UC: Os principais acessos à Prudentópolis, município sede da UC, se dão pelas rodovias BR 277 e BR 373. 

A partir da sede do município há três caminhos que levam à UC: um de 21,8 km de distância até à UC, outro de 

21,9 km e um terceiro de 23,8 km. Todos considerando um primeiro trecho asfaltado, o segundo trecho do primeiro 

percurso com calçamento ou estrada de chão e cascalhada nos outros dois percursos. Essas estradas vicinais 

apresentam boas condições de trafegabilidade, inclusive para carros de passeio, e não apresentam trânsito 

intenso. 

Principais problemas: Situações conflitantes com moradores do entorno imediato; presença de lavouras no 

entorno e uso intenso de agrotóxicos. 

Bioma: Mata Atlântica Formação: Floresta Ombrófila Mista (FOM) montana 

Ecossistemas: Na região de Prudentópolis, ocorre exclusivamente a formação de FOM montana, denominada 

também de mata de araucária, é característica do sul do Brasil (IBGE, 2012). Há dois elementos distintos que 

destacam a vegetação, apresentando elementos tropicais afro-brasileiras e temperadas austral-antártica-

andina, conferindo assim em sua estrutura uma condição mista de um encontro entre espécies dessas duas 

originalidades (RODERJAN et al, 1993; IBGE, 2012). Comumente, a FOM ocorre predominantemente entre 800 e 

1.200 m s.n.m., excedendo esse intervalo de altitude em locais específicos de topo de serra (RODERJAN et al, 

1993). Em termos gerais, a região de Prudentópolis apresenta uma paisagem alterada e predominada por práticas 

agrícolas, consequente da produção e ocupação histórica das áreas. Próxima a UC, há poucos remanescentes 

de grande extensão, porém, há um grande corredor vegetal presente no vale da queda do Salto São João. 

Clima: clima Temperado do tipo super-úmido sem estação seca. A precipitação média anual na estação 

climatológica Saltinho para a série histórica de 1976 a 2015 é de 1.683,2 mm, sendo que os valores mensais 

máximos de precipitação ocorrem geralmente entre outubro e janeiro e os mínimos entre junho e agosto. A 

temperatura média anual do ar registrada na estação Ivaí para o período entre 1978 e 2016 foi de 18,4 °C. O mês 

de janeiro apresenta a maior média de temperatura máxima, com 28,5°C, enquanto o mês de julho apresenta a 

menor média mínima, com 8,8°C. A insolação média anual para a região é entre 2.200 e 2.300 horas. A umidade 
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relativa do ar na estação Ivaí apresentou valor médio mensal de 78,6% entre 1976 e 2015, com valor médio mensal 

máximo de 83,2% para o mês de maio e mínimo de 73,8% em agosto. As direções predominantes do vento na 

estação Ivaí são dos quadrantes sudeste e leste, frequentes em 70% do tempo durante o período, em média. A 

velocidade média do vento é de 4,5 km/h. 

Geologia: No contexto das coberturas sedimentares do paleozoico, o MNESSJ localiza-se predominantemente 

sobre a Formação Teresina, no qual é constituída por siltitos acinzentados com intercalações de calcário micrítico 

e estromatolítico, de ambiente de planície de marés e plataforma epinerítica. Apresenta laminação paralela, 

ondulada e flaser. Em menor proporção, na porção inferior da cachoeira do Salto São João, ocorrem ainda 

soleiras de diabásio, que são rochas ígneas intrusivas em outras rochas preexistentes, relativamente pobre em sílica 

e rica em plagioclásio cálcico. Destaca-se, ainda, a presença de estruturas sedimentares microbianas induzidas 

(MISS), de grande importância geoarqueológica. 

Geomorfologia: O MNESSJ encontra-se no Segundo Planalto Paranaense e, mais especificamente, na subunidade 

morfoescultural denominado Planalto de Prudentópolis, uma unidade que apresenta dissecação baixa, com 

classe de declividade predominante menor que 6%. A UC apresenta um gradiente de 118 metros, variando de 

656 m.s.n.m. (altitude mínima) a 774 m.s.n.m. (altitude máxima). Os trechos de maiores declividades são 

representados pelas escarpas que marcam o degrau altimétrico entre as porções superiores e inferiores do Salto 

São João. Na porção superior, o relevo apresenta topos aplainados, com declividades variando de suavemente 

onduladas a fortemente onduladas. 

Solo: Na região ocorrem solos do tipo Latossolo Vermelho distrófico no qual, solos em avançado estágio de 

intemperização, constituídos por material mineral, com horizonte B latossólico imediatamente abaixo de qualquer 

um dos tipos de horizonte diagnóstico superficial. 

Recursos Hídricos: A UC está situada no contexto hidrográfico da bacia do rio São João, que na confluência com 

o rio dos Patos forma o rio Ivaí, o qual possui a maior bacia de drenagem integralmente inserida no estado do 

Paraná e deságua na margem esquerda do rio Paraná. A bacia do rio São João possui média densidade de 

drenagem e o desnível abrupto entre as suas nascentes e sua foz, com declividade de 1,25%, formando diversos 

saltos e corredeiras em seu curso. No interior da UC, situa-se o Salto São João, uma cachoeira com 

aproximadamente 84 m de altura, que representa o principal atrativo da UC. O poço formado pela queda d’água 

possui cerca de 60 m de diâmetro, profundidade desconhecida. As principais ameaças sobre os recursos hídricos 

da UC são o lixo e o uso do solo com monoculturas intensivas a jusante da UC, em regiões de cabeceira da bacia 

hidrográfica. 

Vegetação e Uso do Solo: Para o MNE Salto São João e entorno foram registradas 111 espécies arbóreas e 

arbustivas, distribuídas em 40 famílias botânicas, sendo as de maior representatividade a família Myrtaceae, (13 

spp.), Lauraceae (12) e Fabaceae (12). Dentre as espécies encontradas ressalta-se a presença de cafezeiro-do-

mato Casearia obliqua, carne-de-vaca Clethra scabra, jerivá Eugenia pluriflora, imbuia Ocotea porosa, cedro 

Cedrela fissilis, canela-guaicá Ocotea puberula e araucária Araucaria angustifolia. Destaca-se como indivíduo de 

maior representatividade a espécie secundária inicial Miguel-pintado Matayba elaeagnoides, dando a alusão de 

que intervenções ocorreram na área em um passado não muito distante. Atual o uso do solo da UC é composto 

majoritariamente por florestas seguido da classe massa-d’água, sem nenhum uso antrópico observável na escala 

de análise. 

Fauna: Os levantamentos de campo do MNESSJ registraram um total de 109 espécies de aves distribuídas em 18 

ordens e 43 famílias, destacando o tautató-pintado Accipiter poliogaster e o araçari-banana Pteroglossus bailloni, 

ambos se encontram na situação vulnerável no estado do Paraná (IAP, 2018). Para a mastofauna, a lista é 

composta com 32 espécies, em especial: o tatu-rabo-mole Cabassous tatouay, o tatu-mulinha Dasypus 

septemcinctus, o lobo-guará Chrysocyon brachyurus, a irara Eira barbara, o furão Galictis cuja, o tapiti Sylvilagus 

brasiliensis, o rato-da-taquara Kannabateomys amblyonyx. A herpetofauna compreende répteis e anfíbios, onde 

registrou-se 20 espécies sendo que 8 são de répteis e 12 são de anfíbios anuros. Exemplo de anfíbios estão a rã-

assobiadora Leptodactylus fuscus e rã-manteiga L. latrans, para os répteis, teiú Salvator merianae, coral-

verdadeira Micrurus altirostris. A ictiofauna (peixes), representou um número de 7 espécies, como são 

exemplificadas pelo lambari Astyanax cf. fasciatus, Oligosarcus paranensis, Geophagus brasiliensis, Hypostomus 

commersoni e Rineloricaria latirostris.   

RELEVÂNCIA DO MONUMENTO NATURAL SALTO SÃO JOÃO 

Pode-se destacar, como principais elementos de importância que tornam relevante a existência do MNESSJ: a 

sua condição física que confere grande beleza cênica e paisagem peculiar pela presença de paredões rochosos, 

cânion e cachoeira de 87 m; a presença de rochas fósseis (estruturas sedimentares microbianas induzidas – MISS), 

conferindo importância geoarqueológica; a formação de Floresta Ombrófila Mista Montana que, embora 

pequena em área, abriga importantes espécies da flora e da fauna locais típicas e ameaçadas, como a 

Araucaria angustifolia, árvore símbolo do estado do Paraná; a manutenção dos recursos hídricos e os serviços 

ambientais que presta por seu estado de conservação; a formação de importantes corredores ecológicos com 

remanescentes florestais do entorno; e, a oportunidade de realização de pesquisas científicas em diferentes áreas 

temáticas e atividades de educação e interpretação ambiental e patrimonial. 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS OU POTENCIAIS NA UC 

Educação Ambiental: Não há registro de programas de educação e interpretação ambiental efetivamente 

desenvolvidos na UC. 

Uso Público: aberto ao público em 2017, após uma revitalização e estruturação de atendimento ao visitante, o 

MNESSJ conta desde então com um cadastro de visitantes contendo informações (nome; idade; data; município, 

estado e país de origem; dados hospedagem; veículo de acesso à UC; atrativos que visitou no município; e por 

qual meio tomou conhecimento sobre a UC. Para caso de grupo, são solicitados, ainda, o contato, RG, CPF, 

endereço entre outros dados do responsável pelo grupo). Os visitantes também assinam um termo de 

responsabilidade e assunção de risco. Com base em informações da Secretaria de turismo de Prudentópolis, 

visitantes do MNESSJ, constata-se que no período de janeiro de 2018 a abril de 2019 a UC recebeu 27.009 visitantes 

cuja procedência é, majoritariamente de outros municípios do estado do Paraná, seguido do estado de São Paulo 

e de Santa Catarina. 

Fiscalização: A guarda municipal da PMP faz a vigilância patrimonial e funcionários do IAP juntamente com a 

Polícia Ambiental fazem a fiscalização. 

Pesquisas: Há somente uma pesquisa em andamento na UC, relativa às análises do Perfil do Visitante, por 

acadêmico e professora do curso de Turismo a UNICENTRO Campus Prudentópolis e Ponta Grossa, 

respectivamente. No entanto, constitui-se em importante espaço com potencial para realização de pesquisas 

científicas, nos temas da área das ciências naturais (físicas e biológicas) e das ciências sociais (antropologia, 

arqueologia e turismo, principalmente), bem como para realização de educação e interpretação ambiental. 

Acordos e Parcerias: O principal foi o Termo de Convênio nº 07/2017 firmado entre o Estado/IAP e a Prefeitura 

Municipal de Prudentópolis visando a gestão compartilhada para atender o desenvolvimento do processo de uso 

público compreendendo o planejamento, implantação, operacionalização e monitoramento das etapas 

envolvendo a visitação pública. Este convênio segue vigente até o ano de 2022. 

ATIVIDADES CONFLITANTES 

Uso de estrada (servidão) por moradores do entorno, situada na porção sul do MNESSJ; e acesso pela porção 

norte para o qual não há controle por parte da gestão da UC. 
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO DO MNE SALTO SÃO JOÃO 

A seguir apresenta-se uma breve contextualização do MNE Salto São João conforme seus 

enquadramentos nos âmbitos internacional, nacional e regional, com enfoque à importância da UC nos 

respectivos cenários mencionados. 

3.1 ENFOQUE INTERNACIONAL 

Visando a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável, no panorama mundial, o 

MNE Salto São João está incluso na área de transição da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 

conforme detalhamento a seguir. 

3.1.1 RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA 

A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica - RBMA possui aproximadamente 78 milhões de hectares (62 

milhões em áreas terrestres e 16 milhões em áreas marinhas) e é considerada a maior reserva da biosfera 

em área florestada do planeta, abrangendo 17 estados brasileiros, incluindo o litoral brasileiro, do Ceará 

ao Rio Grande do Sul, inclusive envolvendo algumas ilhas oceânicas (CN-RBMA, 2004).  

A RBMA exerce as funções de conservação da biodiversidade do ecossistema, promoção do 

desenvolvimento sustentável em suas áreas de abrangência, pesquisa científica, educação e 

monitoramento permanente (CN-RBMA, 2004). 

Foi a primeira Reserva da Biosfera declarada no Brasil em âmbito mundial, compreendendo todas as 

formações florestais, ecossistemas terrestres e marinhos que constituem o Domínio Mata Atlântica (DMA), 

bem como os principais remanescentes florestais e grande parte das unidades de conservação da Mata 

Atlântica (CN-RBMA, 2004).  

Reconhecida pela UNESCO entre 1991 e 2008, em seis fases sucessivas, abrange atualmente cerca de 

700 UCs em suas Zonas Núcleos. No entanto, na primeira fase, apenas algumas áreas isoladas dos 

estados de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro foram consideradas (CN-RBMA, 2004). Foi em sua sexta 

fase que a área onde localiza-se o MNESSJ foi incluída (CN-RBMA, 2004).  

A gestão da Reserva da Biosfera é realizada de forma rigorosa aos princípios de participação, 

descentralização e transparência. Todavia, sua administração é flexível e desburocratizada. Possui 

órgãos de decisão colegiados com participação simultânea e paritária entre entidades governamentais 

(federais, estaduais e municipais) e setores organizados da sociedade civil (ONG, comunidade 

científica, setor empresarial e populações locais). Possui diversos programas técnico-científicos e 

projetos demonstrativos em campo coordenados pela Reserva junto com parceiros (CN-RBMA, 2004).  

A região onde está inserido o MNESSJ, no estado do Paraná, integra a Zona de Transição da RBMA 

(Figura 3.1), que corresponde a uma área sem limites rigorosamente definidos, que envolve as zonas de 

amortecimento e núcleo, destinada prioritariamente ao monitoramento, à educação ambiental e à 

integração da Reserva com o seu entorno, com predominância de áreas urbanas, agrícolas e industriais.  
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Figura 3.1 Representação gráfica do mapa da Reserva da Biosfera no estado do Paraná, destaque 

para a região de estudo. 

 
Fonte: RMBA, 2008. 

3.2 ENFOQUE NACIONAL 

O Brasil é um país reconhecido por sua extensa biodiversidade. Possui diversos ecossistemas terrestres e 

marinhos que juntos resguardam a maior diversidade de espécies do mundo (MMA, 2007). Assim, faz-se 

de extrema importância a proteção e preservação de áreas nesses ecossistemas relevantes. 

Nesse sentido, a legislação brasileira prevê a criação de órgãos ambientais e sistemas de gestão 

específicos para assegurar a proteção destas áreas em todas as esferas administrativas.  

3.2.1 ABORDAGEM AMBIENTAL 

Na sequência, apresenta-se um panorama ambiental dos biomas brasileiros, em especial aquele onde 

encontra-se presente o MNE Salto São João. 

3.2.1.1 Biomas 

O território brasileiro é composto por seis biomas, com características naturais bastante distintas: 

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Neles há uma grande diversidade 

de espécies da fauna e flora representativas do país. 

O MNESSJ está inserido no bioma Mata Atlântica, região que, segundo o MMA, é considerada altamente 

prioritária para conservação da biodiversidade mundial, devido a sua grande riqueza de fauna e flora 

(MMA, s.d.). 

De formações florestais nativas, como a Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, 

Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila Mista, a outros ecossistemas 

associados que abrangem desde manguezais, restingas, campos de altitude e brejos interioranos, essa 

é a composição da Mata Atlântica (MMA, 2007; IBGE, 2012). Segundo o Mapa de Vegetação Nativa 

na Área de Aplicação da Lei nº 11.428/2006 – Lei da Mata Atlântica, apresentado em 2015, este bioma 
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abrange atualmente apenas 29% de sua cobertura original, presente em 17 estados, sendo que a região 

Sul do país é a que apresenta maior índice de preservação (MMA, 2015). 

3.2.2 ABORDAGEM INSTITUCIONAL 

Institucionalmente, no contexto nacional, o MNE Salto São João está inserido no estado do Paraná, 

fazendo parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e, mais especificamente, do 

Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC). 

3.2.2.1 Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) foi instituído através da Lei nº 9.985, de 18 de 

julho de 2000 (BRASIL, 2000) e compõe o conjunto de unidades de conservação federais, estaduais e 

municipais do país. Criado com o objetivo de proteger ecossistemas naturais e contribuir para a 

manutenção da diversidade biológica, protege espécies ameaçadas e recursos naturais por todo o 

território brasileiro e nos mais variados biomas (BRASIL, 2000). Somente no âmbito federal o SNUC conta 

com mais de 330 unidades de conservação. Segundo a Lei, cabe também aos estados e municípios a 

criação de áreas protegidas em seus territórios, a serem geridos pelos mesmos. 

3.2.2.2 Sistema Estadual de Unidades de Conservação 

Em consonância com o que rege o SNUC, o Estado do Paraná criou o Sistema Estadual de Unidades de 

Conservação (SEUC), referido na Lei Estadual nº 10.066/92 e ratificado pela Lei Florestal do Estado 

nº 11.054/95 (PARANÁ, sem data), que é composto atualmente por 69 UCs entre as categorias de 

proteção integral e uso sustentável, conforme preconiza o SNUC, distribuídas em todo o estado e que 

se integra com as demais áreas naturais protegidas formando o Sistema Estadual de Biodiversidade.  

Em relação às unidades de conservação presentes no município de Prudentópolis, na esfera estadual, 

pertencente à categoria de uso sustentável, há as Áreas Especiais de Uso Regulamentado (ARESUR) 

nomeadas Faxinais, abrangendo os Faxinais: Linha Ivaí Anta Gorda, Linha Paraná Anta Gorda, Tijuco 

Preto, Taboãozinho, Marcondes, Guanabara, Papanduva e Barra Bonita (este, confrontante com o 

MNESSJ) e parte da APA Estadual Serra da Esperança. Na categoria de proteção integral há parte do 

Parque Estadual da Serra da Esperança, a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Ninho do 

Corvo e a única unidade estadual pública integralmente estabelecida, e foco deste trabalho, que é o 

Monumento Natural Estadual Salto São João (MNESSJ) (IAP, sem data).  

Ressalta-se que, no Brasil, o maior problema relativo às UCs enquadradas na categoria Monumento 

Natural são os conflitos estabelecidos pela possibilidade e permissão da presença de propriedades e 

moradores no interior da UC, bem como as formas de usos permitidas e não permitidas ao mesmo tempo 

em que deve ser garantido o alcance dos objetivos de proteção da Unidade. Porém, isso não ocorre 

no Monumento Natural Estadual Salto São João. 

3.3 ENFOQUE REGIONAL 

Localizado no segundo planalto paranaense, o município de Prudentópolis possui área de 2.236,579 km², 

fazendo limite com outros sete municípios: Irati ao sul, Imbituva, Guamiranga e Ivaí ao leste, Cândido de 

Abreu ao norte e, Turvo e Guarapuava à oeste (Figura 3.2).  

A totalidade do território municipal está inserida nas cabeceiras da Bacia Hidrográfica do rio Ivaí, a 

segunda maior do estado do Paraná, cujo rio principal nasce na confluência das águas do rio dos Patos 

com o rio São João, no município de Prudentópolis (ÁGUAS PARANÁ, 2010). Devido à sua localização, 

formação geográfica e relevo acidentado, existem inúmeros cânions e cachoeiras no município, 

inclusive muitas de grande porte, o que tornou Prudentópolis conhecida como a “Terra das Cachoeiras 

Gigantes”, e um dos principais destinos de aventura do estado (PARANÁ, sem data). 

Em âmbito municipal, o Sistema Municipal de Unidades de Conservação é composto pelas seguintes 

UCs: Área de Proteção Ambiental do Rio São João, Área de Proteção Ambiental do Rio São Francisco, 

Monumento Natural Salto São Sebastião, Monumento Natural Salto da Barra Grande, o Monumento 

Natural do Salto São Francisco e o Parque Ambiental Municipal Iracema, instituídos através das Leis 

Municipais nº 1.467/05, nº 1.466/05, nº 1.463/05, nº 1.464/05, nº 1.468/05 e nº 1.465/05, respectivamente 

(PRUDENTÓPOLIS, 2005). Essas áreas protegidas pelo estado e pelo município contribuem para a 

formação de mosaicos de áreas naturais e para a formação de corredores de biodiversidade em 

Prudentópolis (Figura 3.3). 
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Figura 3.2 Representação gráfica da localização geográfica do MNE Salto São João em relação ao 

território municipal de Prudentópolis – PR. 

 
Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 
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Figura 3.3 Representação gráfica das Unidades de Conservação Estaduais e Municipais de Prudentópolis/PR. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Prudentópolis, 2007. 
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3.3.1 MONUMENTO NATURAL ESTADUAL SALTO SÃO JOÃO 

Criado em 2010, através do Decreto Estadual nº 9.108 de 23 de dezembro, o MNE Salto São João é uma 

unidade de conservação estadual, situada no município de Prudentópolis, gerida pelo Instituto 

Ambiental do Paraná (IAP), categorizada segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC) como de proteção integral.  

Tem como objetivo preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica (BRASIL, 2000) 

e, mais especificamente, realizar a proteção integral de remanescente de Floresta Ombrófila Mista, dos 

recursos hídricos, em especial a cachoeira e os paredões e demais recursos ambientais protegidos e seu 

entorno (PARANÁ, 2010). 

Situado no sul do país, no bioma Mata Atlântica, o MNE Salto São João apresenta em seu decreto de 

criação uma área de 33,88 ha, no entanto, a área real conforme medição realizada pelo Instituto de 

Terras, Cartografia e Geologia do Paraná resultou em 41,50 ha, denotando uma divergência de dados. 

Importa destacar que para estudos de elaboração deste plano de manejo foi considerada a área real 

que corresponde a 41,50 ha (Figura 3.4). 

Está inserido integralmente no município de Prudentópolis, região centro-sul do estado, na rota das 

cachoeiras, na região leste do município e destaca-se pela sua exuberante cachoeira, formada pelo 

rio homônimo que dá nome à UC, com queda-d’água de 84 metros de altura que deságua em meio a 

formação de um cânion. O local conta com boa infraestrutura e fácil acesso às trilhas pelos visitantes. 

A cachoeira do Salto São João é um dos locais públicos mais procurados do município, devido à 

facilidade de acesso e à beleza do seu conjunto paisagístico. 

Figura 3.4 Representação do limite do MNE Salto São João. 

 
Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

3.3.2 ACESSOS 

Os acessos ao município de Prudentópolis e ao MNESSJ estão detalhados na sequência. 
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3.3.2.1 Acessos à Prudentópolis 

O acesso (Figura 3.5) à Prudentópolis, fundamental para se chegar ao MNESSJ, pode ser feito por via 

terrestre através das rodovias BR 277 e BR 373, ambas com praças de pedágios, conforme distâncias 

constantes no Quadro 3.1, sendo esta a melhor forma de se chegar ao município. A empresa 

concessionária, com praças de pedágio mais próximas de Prudentópolis, chama-se Caminhos do 

Paraná.  

Quadro 3.1 Distância das principais cidades paranaenses ao MNESSJ. 

MUNICÍPIO DISTÂNCIA 

Via BR 277 BR 373 

Ponta Grossa 118 km 153 km  

Londrina - 
376 km (via BR376 e BR373) e  

398 km (via BR466 e BR373) 

Maringá - 
386 km (via BR487 e BR373) e  

373 km (via BR466 e BR373) 

Foz do Iguaçu 464 km - 

Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

Quadro 3.2 Distância das principais capitais ao MNESSJ. 

CAPITAL DISTÂNCIA 

Via BR 277 BR 373 

Curitiba 224 km 232 km 

Florianópolis 528 km - 

São Paulo 652 km 627 km 

Rio de Janeiro 1.086 km 1.049 km 

Porto Alegre 723 km (via BR116 e BR277) - 

Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

Figura 3.5 Representação gráfica dos acessos rodoviários ao MNE Salto São João. 

 
Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 
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A entrada da cidade é marcada pelo portal que homenageia a cultura ucraniana no Paraná, símbolo 

da cidade (Figura 3.6A), e há um terminal municipal rodoviário (Figura 3.6B) atendido por linhas de ônibus 

intermunicipais e interestaduais, conforme apresentadas no Quadro 3.3. Não há linhas de ônibus 

circulares na área urbana e para a área rural há algumas empresas que disponibilizam trajetos 

geralmente saindo das comunidades, nos primeiros horários da manhã em direção ao centro da 

cidade, e retornando para as áreas rurais no meio e final da tarde. 

Figura 3.6  Registros de estruturas relacionadas ao acesso via terrestre à Prudentópolis. 

 
Legenda: A – Portal de Prudentópolis; B – Terminal Rodoviário de Prudentópolis. Fonte: A – Wikimedia Commons, 2019; 

B – registro do Autor, 2019. 

Quadro 3.3  Empresas de transporte rodoviário e destinos desde Prudentópolis. 

EMPRESAS DESTINOS 

Princesa dos Campos Paraná: Barracão, Candói, Cantagalo, Cascavel, Céu Azul, Coronel Vivida, Curitiba, Foz do 

Iguaçu, Francisco Beltrão, Guaíra, Guamiranga, Guará, Guaraniaçu, Guarapuava, Ibema, 

Imbituva, Laranjeiras do Sul, Mangueirinha, Marechal Cândido Rondon, Medianeira, 

Mercedes, Nova Laranjeiras, Ponta Grossa, Relógio, Toledo, Três Pinheiros (parada), São 

Miguel do Iguaçu, Sede Alvorada (Cascavel), Uvaia (Ponta Grossa); 

São Paulo: São Paulo – Barra Funda.  

Santa Catarina: São José do Cedro, São Miguel do Oeste. 

J. Araújo Irati 

Expresso Nordeste São Paulo – Barra Funda 

Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

O aeroporto regional com voos comerciais mais próximo está a 111 km, no município de Ponta Grossa, 

denominado Aeroporto Sant'Ana – Comandante Antônio Amilton Beraldo, onde a Azul Linhas Aéreas 

vem operando a rota Campinas-Ponta Grossa com um voo diário. O aeroporto internacional mais 

próximo está a 225 km, denominado Aeroporto Internacional Afonso Pena, situado no município de São 

José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba.  

3.3.2.2 Acessos ao MNE Salto São João 

Para seguir da sede do município de Prudentópolis até o MNESSJ, na zona rural, existem três percursos, 

conforme detalhado a seguir e apresentado na Figura 3.7. 

Percurso I 

Do centro de Prudentópolis até o MNESSJ o percurso principal é de 21,8 km sendo que 10 km são feitos 

por estrada asfaltada (Estrada Linha Ivaí) onde vira-se à direita por mais 10 km por estrada de 

revestimento poliédrico em ótimas condições. Passando por um “mata burro” vira-se à direita e desloca-

se por mais 1,8 km em estrada de chão, cascalhada e em boas condições de trafegabilidade, até se 

chegar ao centro de visitantes do MNESSJ.  

Percurso II 

Este percurso tem um trajeto de 21,9 km (Figura 3.7) onde 5,8 km são percorridos por estrada asfaltada 

(Estrada Linha Ivaí) e 16,1 km são feitos por estrada de chão em boas condições, sem acostamento. 

Saindo do asfalto pela direita percorre-se um trecho de 3 km até a Igreja São Miguel Arcanjo, onde 

B A 
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deve-se virar à esquerda por mais 12,1 km e, após, à direita por mais 1 km chegando ao centro de 

visitantes do Monumento Natural Salto São João. 

Percurso III 

Este trajeto é de 23,8 km onde 5,8 km são percorridos por estrada asfaltada (Estrada Linha Ivaí) e 18 km 

por estrada de chão em boas condições, sem acostamento (Figura 3.7). Nesse caminho, saindo da 

estrada asfaltada vira-se à direita em uma estrada de chão e, em linha reta, desloca-se por 7 km (Linha 

Nova Galícia) passando em frente à Igreja São Miguel Arcanjo e em frente ao Salto Sete. Logo vira-se à 

esquerda percorrendo 7 km (Linha Consul Pool) e novamente vira-se à esquerda por mais 4 km (Linha 

Barra Vermelha) até chegar ao MNESSJ. Neste percurso passa-se em frente à Igreja de São Demétrio, 

localizada a 2,8 km do MNE Salto São João. 

Figura 3.7 Ilustração dos percursos do Centro de Prudentópolis até o MNESSJ. 

 
Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 

De modo geral, todos os trechos das três opções de percurso, considerando o centro de Prudentópolis 

até o MNE Salto São João, apresentam ótimas condições de trafegabilidade, em estradas bem 

sinalizadas, com trânsito pouco intenso e paisagens muito agradáveis, tornando o acesso fácil, de baixo 

risco a acidentes ou extravios. (Figura 3.8) 
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Figura 3.8  Registros da estruturação e condições das estradas rurais de acesso ao MNE Salto São João. 

  
Legenda: A – Trecho de estrada rural asfaltada; B – Trecho de estrada rural calçada; C – Trecho de estrada rural 

cascalhada; D – Trecho de estrada rural mostrando uma das entradas para o MNESSJ. Nota: Ao longo das vias pode-

se observar as paisagens de mata nativa, espécies de reflorestamento e lavouras. Fonte: registros do Autor, 2019. 

3.3.3 HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DA UC 

Dado o potencial da área e a elevação do número de frequentadores às cachoeiras presentes no 

município, como o Salto São João, em função da beleza cênica e exuberância natural, reconheceu-se 

a atratividade turística regional, bem como sua representatividade. 

Então, a partir de 2005, ocorreram diversos estudos e audiências realizados pelo Poder Executivo de 

Prudentópolis visando à criação de unidades de conservação municipais.  Entre os meses de janeiro e 

abril do mesmo ano, foram realizados estudos técnicos envolvendo levantamentos de fauna, flora, 

potencial turístico e mapeamentos na área dos saltos, incluindo a realização de uma reunião com os 

proprietários desses atrativos naturais.   

Ainda no mês de abril, foi realizada na Câmara Municipal de Vereadores uma audiência pública para 

apresentar à comunidade a proposta de criação de unidades de conservação em Prudentópolis, 

contando com a participação de cerca de 200 pessoas.  

Nos meses seguintes, houve uma reunião com a comunidade de Barra Bonita para discutir sobre a 

proposta de criação de uma unidade de conservação na área do Salto São João, bem como o 

levantamento junto ao INCRA dos proprietários e da situação fundiária do entorno do salto. 

Em junho de 2005, foi criado o Sistema Municipal de Unidades de Conservação. Inicialmente, havia 

dúvidas relativas à definição das categorias de manejo das áreas estudadas para criação de UCs 

municipais, tanto que a área do Salto São João estava inclusa, na área proposta, como APA.  

A instituição das seis UCs municipais deu-se em 09 de agosto de 2005, dentre elas a APA do Rio São João, 

que abrange inclusive a área onde hoje se localiza o MNE Salto São João. E, no ano seguinte, essas UCs 

foram protocoladas para o Cadastro Estadual de Unidades de Conservação (CEUC) junto ao Instituto 

Ambiental do Paraná (IAP).  

A B 

C D 
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Anos após, a Prefeitura Municipal de Prudentópolis apresentou proposta preliminar para a criação do 

Parque Estadual Rio São João, numa área de 208,96 hectares, o qual inclusive chegou a ser declarado 

pelo Governo Estadual para desapropriação, através do Decreto nº 6646, de 30 de março de 2010 

(PARANÁ, 2010). Nesse contexto, o Poder Executivo Estadual, através da Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA) e do IAP, dada à necessidade de proteger e encaminhar um 

gerenciamento providenciou a criação de uma unidade de conservação de proteção integral. 

Porém, aproximadamente nove meses depois, no dia 10 de dezembro de 2010, foi realizada consulta 

pública em Prudentópolis referente à proposta de criação do MNE Salto São João e em 23 de dezembro 

o Decreto Estadual nº 6646/10 foi revogado. Através dos Decretos nº 9107 e 9108, ambos de 2010, foi 

solicitada a desapropriação da área e criada a nova UC, inclusive a categoria desta passou a ser 

Monumento Natural, e houve redução da área proposta anteriormente para 33,882  ha, que permanece 

nos dias atuais (PARANÁ, 2010).  

A criação da UC justificou-se pela contribuição do MNESSJ para a conservação dos corpos hídricos que 

auxiliam na formação do rio Ivaí, bem como para o estabelecimento de corredores de biodiversidade 

e a alteração da categoria proposta anteriormente deu-se pela área abranger uma propriedade 

particular e também pelo tamanho desta.  

Até então, a área integral da nova UC era privada, pertencente à empresa Arauco Florestal Arapoti 

S.A. e só foi doada ao Estado cerca de um ano e meio após a criação do MNESSJ, em 22 de junho de 

2012, por meio de escritura pública. A propriedade possuía anteriormente a finalidade de conservação 

de reserva florestal legal por parte da doadora. 

3.3.4 ORIGEM DO NOME 

O Monumento Natural Salto São João é nomeado como tal em referência ao rio homônimo, São João, 

que percorre a UC e forma o salto de mesmo nome, desaguando por entre o cânion. O rio São João 

passa próximo a Serra da Esperança e corre junto ao rio dos Patos, para formar a Bacia Hidrográfica do 

Rio Ivaí. Há registros de que anteriormente as margens desse rio foram habitadas por tribos indígenas 

pertencentes à etnia "Coroados", atualmente desaparecidos (IBGE, sem data). 

A região atual do município de Prudentópolis foi conhecida inicialmente, em1882, como São João por 

razão do nome do rio e, na ocasião, fazia parte do município de Guarapuava. 

3.4 ASPECTOS INSTITUCIONAIS 

Aqui estão abordados os temas relativos às questões institucionais de gestão e funcionamento do 

MNESSJ. Importante destacar que, no MNE Salto São João, não há qualquer estrutura construída com 

função administrativa e de gestão da UC, além de uma trilha recém construída, bem estruturada 

contendo passarelas, escadaria com corrimãos e pontes, e um mirante também estruturado e 

adequado à recepção de visitantes. 

No entanto, no entorno imediato, em área contígua à UC existem construções novas destinadas ao 

atendimento da administração e gestão do turismo/visitação, realizado por equipe de servidores da 

Prefeitura Municipal de Prudentópolis que exercem essa gestão específica por meio de convênio 

firmado entre o IAP e a PMP. Essas estruturas foram construídas pelo IAP com recursos do Estado e estão, 

na sua maioria, situadas fora da UC estando algumas delas em áreas desapropriadas pelo Município de 

Prudentópolis e que não pertencem ao Estado, conforme detalhado no Subitem 6.15.1. Essas áreas 

deverão ser doadas ao Estado e anexadas à UC. 

3.4.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

O Instituto Ambiental do Paraná é uma entidade autárquica instituída no ano de 1992 pela Lei Estadual 

nº 10.066 de 27 de julho, com a criação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA. Sucedeu 

instituições como o Instituto de Terras, Cartografia e Florestas – ITCF a partir da Inspetoria de Terras e 

Colonização, criada no ano de 1923, pela fusão deste com a Superintendência dos Recursos Hídricos e 

Meio Ambiente – SUREHMA, em 1992. (IAP, 2019). Atualmente foi instituído como Instituto.   

                                                      

2 O MNE Salto São João apresenta em seu decreto de criação uma área de 33,88 ha, no entanto, a área real, 

conforme medição realizada pelo Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná resultou em 41,50 ha. 
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Cabe ao IAP, como órgão executivo vinculado à SEDEST a responsabilidade da gestão das unidades 

de conservação estaduais. Dentre as suas diretorias, a Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas – 

DIBAP tem como principal objetivo a conservação da biodiversidade e a preservação de espécies em 

seu meio natural, sendo integrada pelos Departamentos de Estratégias de Conservação – DEC, de 

Unidades de Conservação de Uso Sustentável – DCS, e de Unidades de Conservação de Proteção 

Integral – DUC (Divisão de Unidades de Conservação). Este tem como atribuição criar, planejar, 

implementar, manter e gerenciar as UCs estaduais da categoria Proteção Integral. Desse modo, a 

gestão do Monumento Natural Estadual Salto São João é de responsabilidade do IAP estando a UC sob 

a gestão da DIBAP através da DUC. 

3.4.2 COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL 

Conforme já mencionado no Subitem 3.4.1, existe cooperação institucional entre o IAP e a Prefeitura 

Municipal de Prudentópolis, formalizada através de um termo de convênio. 

Dessa forma, no dia 4 de outubro de 2017, foi celebrado o Termo de Convênio nº 07/2017-IAP, com 

vigência de 5 anos a partir da data de publicação do seu extrato, conforme Cláusula Décima Segunda, 

portanto vigente até o ano de 2022. Além dessa cláusula, registros de outras são importantes neste 

documento. Assim sendo, a Cláusula Primeira, do Objeto, trata do estabelecimento da gestão 

compartilhada entre IAP e PMP relativa especificamente ao Uso Público do MNESSJ, compreendendo a 

administração e exploração de todos os espaços internos da UC necessários ao desenvolvimento do 

processo de visitação (em conformidade com o decreto de criação da UC). Conforme Parágrafo Único 

desta Cláusula, consta: 

O desenvolvimento do processo de uso público compreende o planejamento, implantação, 

operacionalização e monitoramento das etapas envolvendo a visitação pública. 

Como Cláusula Segunda, da Identificação dos Espaços, tem-se que a PMP poderá utilizar e se 

responsabilizar pela infraestrutura disponibilizada pelo IAP, de modo a cumprir o disposto no Parágrafo 

Único supracitado, dispondo dos espaços, edificações, mobiliários e equipamentos (Portaria de acesso, 

estacionamento, jardins e paisagismo frontal, centro de visitantes, trilhas, sistema de recepção de 

energia e iluminação externa, sistema de comunicação via Internet, mobiliário e equipamentos de 

informática, casa do guarda-parque e alojamento de pesquisadores). Consta no Parágrafo Único desta 

cláusula: 

“A cessão desses espaços e o que eles abrigam se dará de forma sintonizada 

entre IAP e PREFEITURA, sob o acompanhamento de seus representantes e 

com a data de início da vigência deste CONVÊNIO”. 

A Cláusula Terceira, da Destinação dos Bens Adquiridos, indica que durante a vigência do Convênio 

para a gestão do Monumento Natural Estadual Salto São João, serão incorporados ao seu patrimônio e 

também que reverterão ao IAP quando do término do Convênio, independentemente de indenização, 

consignado em Termo Específico.  

Tem-se, na Cláusula Quarta, dos Recursos Financeiros, que a implementação do Convênio não implica 

em transferência de recursos financeiros entre as partes. Dispõe, no Parágrafo Primeiro, que a PMP 

poderá contar com fontes de recursos financeiros condicionadas aos interesses comuns dos 

conveniados e obedecendo aos preceitos legais, podendo adotar algumas (ou todas) aqui 

apresentadas:  

 bilheteria; 

 concessão para venda de alimentos e bebidas; 

 concessão para venda de brindes, lembranças, suvenires e outros objetos condizentes com 

a finalidade de uma UC; 

 recebimento de direitos sobre a exploração de imagens com finalidade comercial; 

 recursos do ICMS Ecológico integralizados em 100% provenientes da própria UC; 

 parcelas dos recursos do ICMS Ecológico recebido pela Prefeitura, provenientes de outras 

UCs dentro do município; 

 receber recursos ou doações de qualquer natureza, nacionais ou internacionais, com ou 

sem encargos, provenientes de organizações privadas ou públicas ou de pessoas físicas 

que desejarem colaborar com a sua conservação (Art. 34, Lei 9985/2000). 



25 

 

Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural Estadual Salto São João 

Contextualização, Enquadramento e Caracterização da UC e Região 

Quanto às Obrigações, constantes na Cláusula Quinta, compete à PMP: 

 executar as atividades descritas no Plano de Trabalho; 

 monitorar as condições das Trilhas e comunicar ao IAP quando houver necessidade de 

intervenção; 

 disponibilizar serviços de segurança patrimonial por 24 h; 

 se responsabilizar pela limpeza, conservação e funcionamentos dos equipamentos e 

espaços cedidos; 

 comunicar ao IAP sobre qualquer intervenção na estrutura predial, excetuando-se danos 

fortuitos que exijam medidas emergenciais, vindo a comunicar “a posteriori”; 

 responsabilizar-se perante terceiros por atos praticados durante a vigência do presente 

Convênio, afetos à gestão da UC; 

 proibir o consumo de bebidas alcoólicas e coibir este ato no ambiente da UC; 

 encaminhar ao IAP, mensalmente a relação do Cadastro dos funcionários, estagiários e 

voluntários que forem atuar na UC; 

 tabular os dados relativos ao cadastro dos visitantes e encaminhar a cada mês ao IAP, 

incluindo comentários sobre ocorrências e sugestões que se fizerem necessárias. 

Ainda, na Cláusula Quinta, compete ao IAP: 

 realizar a Gestão Ambiental do MNESSJ; 

 acompanhar e orientar tecnicamente sobre impactos negativos ambientais que possam 

ser gerados na execução das atividades de Uso Público em locais preestabelecidos na 

referida UC em concordância com a PMP; 

 contribuir tecnicamente para a capacitação em educação ambiental das pessoas que 

atuarão no MNESSJ; 

 promover as mobilizações e demais etapas necessárias para instituir o Conselho Consultivo 

do MNESSJ; 

 elaborar o Plano de Manejo do MNESSJ; 

 detectar, controlar e erradicar quaisquer casos de contaminação biológica no interior do 

MNESSJ. 

Desse modo, constata-se o estabelecimento da cooperação institucional entre IAP e PMP, 

especificamente para gestão do turismo e uso público no MNESSJ, por meio do termo de convênio 

supracitado, de forma que existe pessoal para atendimento dessa demanda, instalados em estruturas 

para isso destinadas, tendo o IAP mantido toda a responsabilidade da gestão ambiental da UC. 

Já encontra-se tramitando Termo Aditivo com propostas de alteração de alguns itens deste Convênio, 

conforme informações do IAP/DIBAP. 

3.4.3 PESSOAL 

O MNESSJ não dispõe de equipe permanente atuando in loco, nem mesmo um(a) gerente da UC, tendo 

sido designado um técnico pelo IAP para apoiar na gestão da área. Conforme apresentado no Subitem 

3.4.1, atuam na UC somente os servidores da PMP, especificamente para tratar da gestão do turismo e 

uso público, atuando especialmente no centro de visitantes (CV). Neste caso, o Monumento conta com  

06 (seis) servidores prestando serviço na UC, conforme apresentado no Quadro 3.4. Além dos servidores 

municipais, existem dois contratados por entidade sem fins lucrativos (ONG Serviços de Obras Sociais) 

que revezam no atendimento da cantina e da venda de souvenires, conforme tratado no Subitem 

3.4.4.1. 
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Quadro 3.4 Equipe permanente da Prefeitura Municipal de Prudentópolis que atua no MNE Salto São 

João. 

COMPOSIÇÃO ATUAL DA EQUIPE PERMANENTE DA PMP PARA GESTÃO DO USO PÚBLICO NO MNESSJ 

QUANTIDADE CARGO DA SMT CARGO NA UC 

1 Assessor do Departamento de Incentivo ao Turismo Coordenador da equipe da SMT 

1 Contratado (cargo comissionado) Atendente na recepção  

1 Brigadista Brigadista e atendente  

2 Auxiliar de serviços gerais 
Um funcionário para zeladoria da UC; 

1 funcionária para zeladoria do CV. 

3 Segurança patrimonial 
Vigia (os três funcionários se revezem 

em turnos) 

Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

3.4.4 INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

Os levantamentos realizados com relação à infraestrutura, edificações, equipamentos e serviços do 

MNESSJ, estão a seguir apresentados conforme informações cedidas pela PMP através da Secretaria 

Municipal de Turismo que, conforme já dito, responde pela gestão compartilhada da Unidade.  

3.4.4.1 Edificações 

Conforme já mencionado, a UC não dispõe de estruturas dentro de seus limites, além de trecho da trilha 

estruturada contendo passarelas com corrimãos, ponte e escadaria com guarda-corpo, e um mirante 

(2) estruturado e apto a receber visitação (Figura 3.9).  

A gestão do uso público é realizada pela PMP, nas edificações construídas pelo IAP em área fora dos 

limites da UC (melhor detalhamento dessa área consta no Subitem 6.15.1), que correspondem a 

estacionamentos (um de visitantes e outra para a administração do CV), um centro de visitantes (com 

área de recepção, auditório, cantina, espaço para instalação futura de lanchonete, almoxarifado, sala 

de administração, cozinha e banheiros), um alojamento amplo com diversos cômodos para 

pesquisadores, trilha com passarela e corrimãos, e um mirante (1) (Figura 3.10). 

Figura 3.9 Estruturas no interior do MNE Salto São João para gestão do uso público e turismo. 

 
Nota: A – Trecho de trilha com ponte e guarda-corpo; B – Trecho de trilha com escadaria e guarda-corpo; C – Mirante 

2. Fonte: registros do Autor, 2019. 

A B C 



27 

 

Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural Estadual Salto São João 

Contextualização, Enquadramento e Caracterização da UC e Região 

Figura 3.10 Estruturas no entorno do MNE Salto São João para a gestão do uso público e turismo. 

 

 
Legenda: A – Visão externa da entrada do centro de visitantes; B – Visão interna na entrada do centro de visitantes; 

C – Espaço de recepção na entrada do centro de visitantes; D – Cantina; E – Auditório; F – Estacionamento; G – Trecho 

de trilha com passarela e corrimãos H – Mirante 1; I – Espaço para lanchonete no lado externo do centro de visitantes. 

Fonte: registros do Autor, 2019. 

3.4.4.2 Equipamentos 

A equipe de gestão do uso público conta com dois computadores, 5 mesas e cerca de 20 cadeiras. O 

auditório é constituído de bancos fixos e equipado com um aparelho de televisão de 40 polegadas 

conforme mostra a Figura 3.10e. 

Não foi fornecido o inventário detalhado dos equipamentos e mobiliários existentes nas edificações, no 

entanto, foi informado que a equipe não dispõe de equipamentos de segurança nem de proteção 

individual para realização de serviços de zeladoria da UC. Também não há veículo disponível, mas um 

veículo da Secretaria Municipal de Turismo é disponibilizado para atendimento da equipe. 

O sinal para aparelhos de telefonia celular na região da UC não é bom, havendo grande dificuldade 

para contato e possibilidade de conexão para ligações. No entanto, existe no MNE Salto São João, 

serviço de Internet. 

Relação de bens constantes e pertencentes ao MNE Salto São João, fornecido pelo IAP: 

 02 computadores marca Positivo, monitor DELL; 

 05 mesas para escritório; 

 09 cadeiras giratórias para escritório; 

 01 projetor multimídia Epson; 

 01 refrigerador Consul 210 Lts; 

 01 fogão 4 bocas Muller; 

 12 cadeiras com encosto para escritório. 

A B C 

D E F 

G H I 
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3.4.4.3 Serviços 

Os serviços são realizados nas edificações contíguas à UC, conforme já exposto, e são estabelecidos da 

seguinte forma: 

 abastecimento de água através de poço artesiano local; 

 esgotamento sanitário através de sistema de fossa; 

 fornecimento de energia elétrica através de dois pontos, um no centro de visitantes e outro 

no alojamento de pesquisadores e espaço destinado ao IAP, pela Companhia Paranaense 

de Energia Elétrica – COPEL; 

 coleta de lixo realizada diariamente na UC. Os resíduos sólidos são coletados pelos 

servidores que prestam serviços na UC e depositados em local próximo dela até o dia da 

coleta municipal que é realizada na terceira quarta-feira de cada mês pelo caminhão da 

PMP. Embora no centro de visitantes exista a instalação de lixeiras seletivas (papel, plástico, 

vidro, metal, orgânico), todo o lixo acumulado é recolhido pelo caminhão, sem distinção, 

conforme informado pelos referidos servidores. 

3.4.4.4 Sinalização 

A UC é provida de diversas placas indicativas e informativas, conforme mostra a Figura 3.11, não tendo 

sido observadas placas educativas. O tema sinalização, assim como trilhas, infraestrutura dedicada ao 

atendimento público e elementos de apoio estrutural estão melhor detalhados no Subitem 6.6 que trata 

do Uso Público. Destaca-se que as placas não são as padronizadas pelo IAP, necessitando verificação 

desse tema para organização de futuras placas que venham a ser instaladas por motivo de 

manutenção ou implementação de atividades de educação e interpretação ambiental. 

Figura 3.11 Placas indicativas e informativas para uso público no MNE Salto São João. 

  
Fonte: registros do Autor, 2019. 

3.4.4.5 Recursos Financeiros 

Conforme o estabelecido no Termo de Convênio e apresentado no Subitem 3.4.2, a PMP pode contar 

com fontes de recursos provenientes de bilheteria, concessões (para venda de alimentos e bebidas, 

bem como para venda de suvenires e outros objetos), recebimento de direitos sobre exploração de 

imagens da UC com fins comerciais, recursos do ICMS Ecológico do MNESSJ e de outras UCs do 

município, além de recursos ou doações de qualquer natureza (nacionais ou internacionais, de 

organizações públicas ou privadas ou pessoas físicas). 

Nesse sentido, constatou-se que a visitação no MNESSJ é gratuita, não havendo qualquer taxa de 

cobrança pela entrada e utilização da trilha e mirante. São praticadas vendas de bebidas não 

alcoólicas e alimentos, bem como de alguns produtos artesanais da região na cantina do centro de 

visitantes, no entanto, segundo informações da Secretaria Municipal de Turismo, a PMP não dispõe de 

nenhuma das fontes de recursos estabelecidas no Termo de Convênio e informou que a lanchonete 

está instalada, mas sem funcionamento e concessão. Há no Centro de Visitantes da UC, o 

funcionamento de um espaço para vendas de alimentos, bebidas e souvenires administrada pela ONG 

Serviço de Obras Sociais – SOS. Segundo informações dos funcionários da Secretaria de Turismo da PMP, 

a administração deste espaço por esta ONG, é autorizada pela Prefeitura Municipal de Prudentópolis 

por meio de um Termo de Parceria (Anexo A).   
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4 CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 

Apresenta-se neste item os atributos do Meio Físico, contendo aspectos do clima, geologia, 

geomorfologia, pedologia e hidrografia, relativos ao MNESSJ e região. 

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A composição do presente relatório foi realizada por meio de cinco etapas: (1) pesquisa bibliográfica e 

dados geográficos; (2) realização de mapas temáticos; (3) trabalho de campo; (4) análise dos dados 

produzidos em escritório e comparação com realidade de campo; e (5) confecção final do relatório 

temático – Diagnóstico do Meio Físico.  

Dentre os materiais consultados, destacam-se documentos produzidos por órgãos oficiais, livros, 

materiais acadêmicos, periódicos e mapeamentos específicos. Os levantamentos de dados se deram, 

sobretudo, por meio de pesquisas na internet. 

Os dados cartográficos, essenciais para a realização de qualquer caracterização de meio físico, 

referem-se a arquivos nos formatos shapefile (shp), portable document format (pdf), keyhole markup 

language (kml), tagged image file format (tiff), disponíveis em bancos de dados on line como Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná 

(ITCG), entre outros. Dentre os dados cartográficos utilizados no presente estudo, o Quadro 4.1 apresenta 

a compilação das fontes por área temática do meio físico, fonte da informação e escala original. 

Quadro 4.1 Fontes espaciais de consulta por área temática do Meio Físico. 

TEMA FONTE PRODUTO ESCALA 

Clima INMET Estação climatológica Ivaí Sem escala 

AGUASPARANÁ Estação climatológica Saltinho Sem escala 

NITSCHE et al. Informações climatológicas do Paraná Sem escala 

Geologia CPRM Mapa Geológico da Folha Ponta Grossa 1:100.000 

CPRM Mapa Geológico da Folha Guarapuava 1:100.000 

Geomorfologia MINEROPAR Mapeamento Geomorfológico do Estado do Paraná  1:500.000 

INPE Refinamento do Modelo Digital de Elevação (MDE) do 

Programa Shuttle Radar Topography Mission - SRTM 

até 1:50.000 

Pedologia EMBRAPA Mapeamento Pedológico do Estado do Paraná 1:500.000 

Recursos Hídricos AGUASPARANÁ Recursos hídricos 1:25.000 

Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

A realização dos trabalhos de campo para validação dos temas geologia, geomorfologia, pedologia e 

recursos hídricos foram realizadas no mês de maio de 2019. Foram coletados 17 pontos com uso de 

Tablet vinculado com software Global Position System (GPS) ao longo da UC e em seu entorno 

imediato(aqui considerado como aquele que contempla áreas cujos limites são confrontantes com a 

UC ou bem próximas à ela), onde em cada local foi realizado registro fotográfico com identificação e 

coordenada respectiva (Quadro 4.2 e Figura 4.1). 

Depois de realizada a visitação sobre a área do MNESSJ, em escritório foram analisados de forma 

individual e integrada cada um dos temas pesquisados, executando correções nas bases cartográficas, 

quando necessária, e buscando o entendimento dos fatores de formação dos aspectos físicos da UC. 

Quadro 4.2 Identificação e coordenadas UTM SIRGAS 2000 Fuso 22 Sul dos pontos de campo 

relacionados ao Meio Físico. 

PONTO IDENTIFICAÇÃO COORDENADA X COORDENADA Y 

1 Rio Anta Gorda 493.856,33 7.223.388,87 

2 Rocha exposta 499.971,62 7.226.487,63 

3 Rocha exposta 499.928,32 7.226.557,69 

4 Riacho 500.217,02 7.226.646,29 

5 Bota fora 500.121,72 7.226.663,30 

6 Vista do Mirante 2 500.007,92 7.226.742,06 
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PONTO IDENTIFICAÇÃO COORDENADA X COORDENADA Y 

7 Rocha exposta 500.003,05 7.226.740,86 

8 Escoamento interno 500.007,83 7.226.917,34 

9 Rio São João 499.857,15 7.226.799,82 

10 Perfil de solo exposto 499.921,78 7.227.181,25 

11 Perfis de solo exposto 500.724,83 7.226.607,40 

12 Vista do Mirante 1 500.727,88 7.226.622,31 

13 Paisagens do entorno imediato 499.920,71 7.226.574,74 

14 Lixo acumulado 500.014,85 7.226.772,31 

15 Rio São João 500.794,04 7.226.808,82 

16 Limite das bacias dos Patos e São João 502.936,90 7.224.029,32 

17 Rio São João 499.657,95 7.225.524,17 

Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

Figura 4.1 Representação da localização dos pontos de campo relacionados ao diagnóstico do Meio 

Físico. 

 
Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

4.2 ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS 

O clima pode ser entendido como as condições atmosféricas médias em uma determinada região. 

Diversos componentes contribuem para a definição de uma classificação climática, dentre eles os 

elementos climáticos e os fatores do clima. Os elementos climáticos mais comuns são a distribuição da 

umidade e da temperatura, controladas pelos fatores do clima, ou controladores climáticos, que 

correspondem à latitude, altitude, relevo, vegetação, continentalidade e atividades humanas 

(MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007). 
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4.2.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ESPECÍFICOS 

Além de consultas bibliográficas, dados específicos de precipitação para a região da UC foram obtidos 

do Instituto das Águas do Paraná (AGUASPARANÁ) através do portal Hidroweb da Agência Nacional 

das Águas (ANA), enquanto dados específicos de umidade relativa do ar, temperatura, insolação, 

evapotranspiração, balanço hídrico e vento foram obtidos através do Banco de Dados Meteorológicos 

para Ensino e Pesquisa (BDMEP) do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 

Pelos dados do INMET, a estação climatológica mais próxima da UC é a Ivaí (cód. 83811), localizada a 

16 km dela e que compreende o registro de dados referentes à série histórica entre janeiro de 1978 e 

dezembro de 2016, situada na cota altimétrica 804 m. Pelos dados do AGUASPARANÁ, porém, 

disponibilizados pela ANA, a estação mais próxima da UC é a Saltinho (cód. 2550055), localizada a 8 km 

dela e que compreende o registro histórico de dados pluviométricos entre janeiro de 1976 e dezembro 

de 2015, situada na cota de 750 m. 

Cabe ressaltar que a série histórica disponibilizada pelo INMET para a estação Ivaí se apresenta 

incompleta, especialmente entre os anos 1991 e 1995, bem como para os anos 2000 e 2001, enquanto 

os dados da estação Saltinho, do AGUASPARANÁ apresenta uma série ininterrupta de registros. O 

Quadro 4.3 apresenta as principais informações e a Figura 4.2 apresenta a localização das estações 

climatológicas utilizadas para o diagnóstico da UC. 

Figura 4.2 Representação da localização das estações Saltinho (2550055) e Ivaí (83811) em relação 

à UC. 

 
Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

Quadro 4.3 Resumo das informações das estações Saltinho (2550055) e Ivaí (83811).  

DADOS/ESTAÇÃO SALTINHO IVAÍ 

Código 2550055 83811 

Responsável AGUASPARANÁ INMET 

Tipo Pluviométrica Meteorológica 

Município Prudentópolis Ivaí 

Coordenadas (lat / long) -25,15 / -50,98 -25,01 / 50,85 

Altitude 750 m 804 
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DADOS/ESTAÇÃO SALTINHO IVAÍ 

Início 31/08/1975 01/01/1912 

Fonte: AguasParaná, 2019; INMET, 2019. Organizado pelo Autor, 2019. 

4.2.2 CONTEXTO GERAL DO CLIMA 

O sul do Brasil é considerado por Nimer (1989) como uma das áreas do globo que apresenta a melhor 

distribuição de chuvas durante o ano. Segundo o autor, os sistemas de circulação atmosférica 

associados à ocorrência de chuvas atuam de forma mais ou menos semelhante sobre todo o território 

da Região Sul. 

A dinâmica climática em nível estadual e, muitas vezes, local, é regida pelo predomínio durante o verão 

das massas de ar Equatorial Continental (mEc), Tropical Atlântica (mTa) e, eventualmente, Tropical 

Continental (mTc). A presença da massa Equatorial Continental (mEc), que tem origem na planície 

amazônica, promove a ocorrência de temperaturas e umidade elevadas, com intensa precipitação na 

forma de chuvas de convecção. Já a presença da massa Tropical Atlântica (mTa) é associada à 

ocorrência de fortes chuvas convectivas, porém de menor intensidade daquelas associadas à massa 

Equatorial Continental. Quando ocorre o predomínio da massa Tropical Continental (mTc), prevalece 

tempo quente e seco, com pluviosidade reduzida ou nula.  

No inverno, a passagem da Frente Polar Atlântica (FPA) precede a chegada da Massa Polar Atlântica 

(mPa), que desloca as massas tropicais para o centro e norte do País. As entradas das frentes polares 

ocorrem, em geral, com grande intensidade na Região Sul e são caracterizadas pela incidência de 

chuvas com trovoadas, seguidas de ar frio e seco. 

Keller Filho et al. (2005) efetuaram estudo sobre as regiões pluviometricamente homogêneas do Brasil, 

com base em abordagem probabilística e técnica de análise de agrupamento. Os resultados 

permitiram identificar seis grandes aglomerações ou áreas de observações pluviais em todo o Brasil, 

subdivididas em 25 zonas homogêneas, estando a região da UC situada na Área 2, zona H. Segundo os 

autores, na Área 2 atuam os vórtices ciclônicos de alto nível de origem subtropical que provocam 

chuvas e ventos fortes, os sistemas frontais – Pacífico, Argentina, Sul-Sudeste e Nordeste – e a zona de 

convergência do Atlântico Sul.  

Diversas classificações climáticas podem ser aplicadas aos tipos e subtipos climáticos que ocorrem na 

região Sul do Brasil e no estado do Paraná. Tais classificações procuram associar diferentes parâmetros 

climáticos que se traduzem na definição de grupos climáticos principais. 

Segundo o mapeamento climático do Brasil, produzido pelo IBGE (2002) na escala 1:5.000.000, o estado 

do Paraná abrange diferentes tipos climáticos que variam no sentido norte-sul. Ocorre no norte, leste e 

parte do oeste do estado o clima Tropical dos tipos superúmido e úmido. Em parte do oeste do estado 

e nos setores central e sul ocorre o clima Temperado. Ainda segundo o IBGE (2002), a região da UC é 

caracterizada pela ocorrência do clima Temperado do tipo superúmido sem estação seca. 

O modelo de classificação proposto por Köppen, desenvolvido entre 1900 e 1936, abrange cinco grupos 

principais, subdivididos com base na distribuição sazonal da precipitação e nas características da 

temperatura. Tal combinação permite a composição de 24 diferentes tipos climáticos e constitui o 

sistema de classificação climática mais difundido no Brasil.  

Segundo o Atlas Climático do Estado do Paraná, do Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) (NITSCHE 

et al, 2019), ocorrem na região de Prudentópolis e da UC os tipos climáticos Cfb da classificação de 

Köppen, que indica clima temperado sem estação seca e verões frescos, assim como zonas de climas 

Cfa, indicando igualmente clima subtropical com chuvas bem distribuídas durante o ano, porém com 

verões quentes (Figura 4.3). O mapeamento indica para a região da área de estudo a ocorrência do 

tipo climático Cfb da classificação de Köppen.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_subtropical
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Figura 4.3 Representação gráfica dos tipos climáticos do estado do Paraná segundo o IAPAR. Em 

destaque a área de estudo. 

 
Fonte: Nitsche et al., 2019. 

4.2.3 PRECIPITAÇÃO  

A precipitação é um dos parâmetros mais utilizados na análise climatológica. Segundo o Atlas Climático 

do Estado do Paraná (NITSCHE et al, 2019), o termo "precipitação" é definido como qualquer deposição 

d’água em forma líquida ou sólida proveniente da atmosfera, incluindo a chuva, granizo, neve, neblina, 

chuvisco, orvalho e outros hidrometeoros. A precipitação é medida em altura, normalmente expressa 

em milímetros. Uma precipitação de 1 milímetro é equivalente a um volume de 1 litro de água numa 

superfície de 1 m2.  

Em termos de precipitação média anual, o estado do Paraná apresenta, segundo o Atlas Climático do 

estado, valores que variam entre 1.200 a 1.400 mm, na porção norte e leste, e 2.500 a 3.500 mm no 

extremo leste do estado, junto à Serra do Mar. A região da UC conta com uma precipitação média 

anual de 1.600 a 1.800 mm (Figura 4.4) (NITSCHE et al, 2019). Já o Atlas Climatológico da Região Sul do 

Brasil, da EMBRAPA, indica que o trecho da UC se encontra em zona com precipitação média entre 

1.700-1.800 mm anuais (WREGE et al, 2012), a mesma faixa de precipitação média anual indicada no 

Atlas Pluviométrico do Brasil (CPRM, 2010). 

Quanto à distribuição da precipitação durante as quatro estações do ano, observa-se nos 

mapeamentos disponibilizados pelo IAPAR (NITSCHE et al, 2019) que ela pode variar, no território 

estadual, de valores mínimos entre 100 e 200 mm, no inverno, a valores máximos entre 900 e 1000 mm, 

no verão. No entanto, na região onde se insere a UC a precipitação pode variar em uma faixa entre 

300 e 400 mm na estação menos chuvosa (inverno) a uma faixa entre 500 e 600 mm na estação mais 

chuvosa (verão) (Figura 4.5). 
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Figura 4.4 Representação gráfica da distribuição das médias anuais de precipitação no estado do 

Paraná segundo o IAPAR. Em destaque a área de estudo. 

 
Fonte: Nitsche et al., 2019. 

Figura 4.5 Representação gráfica da distribuição da precipitação média sazonal no estado do Paraná 

segundo o IAPAR. Em destaque a área de estudo. 

 

 
Fonte: Nitsche et al., 2019. 

PRIMAVERA VERÃO 

INVERNO OUTONO 
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Ainda segundo o IAPAR (NITSCHE et al, 2019), o mês mais chuvoso (janeiro) apresenta no estado totais 

que variam entre 140 e 380 mm, estando a área do Monumento Estadual Salto São João situada na 

faixa de 180 a 200 mm de precipitação mensal total, a terceira mais baixa do estado (Figura 4.6). Por 

outro lado, o mês mais seco (agosto) apresenta no estado totais que variam entre 20 a mais de 140 mm. 

A área em estudo situa-se na faixa de 80 a 100 mm de precipitação trimestral total, sendo essa faixa a 

terceira mais alta do estado (Figura 4.6).  

Dado o posicionamento da região da UC na faixa entre as menores precipitações no mês mais chuvoso 

e as maiores no mês mais seco, a área apresenta oscilação de aproximadamente 200% em termos de 

distribuição da precipitação anual, pois os valores médios oscilam entre cerca de 190 mm no mês mais 

úmido e cerca de 90 mm no mês mais seco. 

Figura 4.6 Representação gráfica da precipitação do mês mais chuvoso (janeiro) e mais seco 

(agosto) no estado do Paraná segundo o IAPAR. Em destaque a área de estudo. 

 
Fonte: Nitsche et al., 2019. 

Dados específicos de precipitação da estação Saltinho (código 2550055) operada pelo Instituto das 

Águas do Paraná (AGUASPARANÁ) e disponibilizados através da plataforma Hidroweb, da Agência 

Nacional de Águas (ANA), indicam uma precipitação média anual para o período entre janeiro de 1976 

e dezembro de 2015 de 1.683,2 mm e um valor de mediana igual a 1.651,0 mm (Figura 4.7). 

O ano mais chuvoso no período 1976-2015 foi 1983, com uma precipitação total anual de 2.621,6 mm, e 

o ano menos chuvoso foi 1985, cuja precipitação totalizou 1.060,1 mm (Figura 4.7). 

Figura 4.7 Representação gráfica da precipitação total anual do período 1976-2015 na estação 

Saltinho (2550055). 

 
Fonte: organizado de ANA, 2019. 

Quanto à precipitação mensal no período 1976-2015, a estação Saltinho apresenta uma média mensal 

de 140,0 mm e mediana de 138,2 mm, com os maiores valores médios mensais de 189,1 mm para janeiro 

e 185,3 mm para outubro. Os valores mínimos registrados de precipitação média mensal são de 83,7 mm 

para agosto e 117,7 mm para abril (Figura 4.8).  

Observando-se a precipitação total mensal, no mesmo período, os meses com maiores valores de 

precipitação foram maio de 1992, com registro de 520,9 mm e janeiro de 1990, com 447,8 mm. Já os 
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meses com menores valores totais de precipitação foram abril de 1978, agosto de 1983, junho de 1986 

e agosto de 1988, com 0,0 mm. 

Figura 4.8 Representação gráfica da precipitação média mensal do período 1976-2015 na estação 

Saltinho (2550055). 

 
Fonte: organizado de ANA, 2019. 

Com relação ao número de dias de chuva registrados na estação Saltinho, no período analisado, o mês 

de janeiro é o mês com maior número de dias de precipitação, em média, com 12,7 dias, seguido do 

mês de fevereiro, com 11,6 dias. Os meses de agosto e junho são os meses com menos dias de 

precipitação, em média, com 5,8 e 6,8 dias, respectivamente (Figura 4.9). Em números gerais, destaca-

se dezembro de 2015 com o maior valor, 22 dias de precipitação. Registrou-se também o número 

elevado de 20 dias em janeiro de 1989 e fevereiro de 2001. 

Figura 4.9 Representação gráfica das médias mensais do número de dias de precipitação no período 

1976-2015 na estação Saltinho (2550055). 

 
Fonte: organizado de ANA, 2019. 

4.2.4 UMIDADE RELATIVA DO AR 

Com relação à umidade relativa, o IAPAR (NITSCHE et al, 2019) informa que esta é uma das formas de 

expressar a quantidade de vapor d’água existente na atmosfera, em dado momento, em relação ao 

máximo de vapor d’água que poderia ser contido no ar, à temperatura ambiente. O valor da umidade 

relativa, expressa em percentual (%) pode mudar pela adição ou remoção de umidade do ar ou pela 

mudança de temperatura. 

A distribuição da umidade relativa anual no Paraná varia na escala higrométrica entre 65 a 70%, no 

norte do estado, e 85 a 90% na sua porção leste. A região em que se situa o MNE Salto São João 

encontra-se na faixa de 75 a 80% de umidade relativa anual, o que indica tratar-se de área com valor 

intermediário de umidade do estado (Figura 4.10). 
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Figura 4.10 Representação gráfica da distribuição da umidade relativa no estado do Paraná segundo 

o IAPAR. Em destaque a área de estudo.  

 
Fonte: Nitsche et al., 2019. 

Com relação à umidade relativa média mensal, pode-se observar a partir dos dados disponibilizados 

pelo INMET (2019), para a estação Ivaí, referentes ao período 1978-2016, que os valores mais elevados 

se situam entre os meses de maio (83,2%) e junho (83,9%), enquanto que os mais baixos ocorrem entre 

agosto (73,8%) e setembro (73,9%). No período o valor médio da umidade relativa mensal foi de 78,6% 

(Figura 4.11). 

Figura 4.11 Representação gráfica da umidade relativa do ar média mensal do período 1978-2016 na 

estação Ivaí (83811). 

 
Fonte: organizado de INMET, 2019. 

4.2.5 TEMPERATURA E INSOLAÇÃO 

Além da precipitação, a temperatura é provavelmente o elemento mais discutido e analisado do 

tempo atmosférico. Os registros das séries históricas de temperaturas no estado do Paraná indicam uma 

importante variação da temperatura média anual em seu território (Figura 4.12). 
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Observa-se que as maiores médias (entre 23,1 e 24°C) são encontradas na porção noroeste do estado, 

enquanto que as menores médias (menores que 19°C) situam-se em uma faixa que o atravessa no 

sentido NE-SW, estando as menores médias absolutas (menores que 15°C) concentradas no extremo sul 

do estado (NITSCHE et al, 2019). 

A área da UC e entorno imediato está localizada em região intermediária do estado do Paraná, onde 

ocorrem temperaturas médias anuais nas faixas de 18 a 20°C (Figura 4.12). 

Figura 4.12 Representação da distribuição da temperatura média anual no estado do Paraná segundo 

o IAPAR. Em destaque a área de estudo.  

 
Fonte: Nitsche et al, 2019. 

Conforme o IAPAR (NITSCHE et al, 2019), a estação mais quente do ano (verão) registra temperaturas 

médias bastante diversas no território estadual, que variam entre a faixa de 27 a 27°C e a faixa de 17 e 

18°C. Assim, como para as temperaturas anuais médias, as faixas de maiores temperaturas referentes 

ao verão localizam-se no noroeste do estado, enquanto as faixas de menores temperaturas situam-se 

distribuídas no eixo NE-SW localizado no sudeste do estado (Figura 4.13). 

Figura 4.13 Representação gráfica das temperaturas médias do verão e inverno no estado do Paraná 

segundo o IAPAR. Em destaque a área de estudo.  

 
Fonte: Nitsche et al., 2019. 

VERÃO INVERNO 
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Ainda segundo o IAPAR (NITSCHE et al, 2019), o inverno apresenta temperaturas médias que variam 

entre a faixa de 20 a 21°C e a faixa de 11 a 12°C. Neste contexto repete-se uma vez mais a distribuição 

geográfica das médias de temperaturas, estando as maiores médias localizadas a noroeste do estado 

e as menores na faixa NE-SW situada na porção sudeste do Paraná (Figura 4.13). Na área da UC e 

entorno imediato verifica-se no verão o predomínio de temperaturas médias de 23 a 24°C, enquanto 

que no inverno prevalecem temperaturas nas faixas de 15 a 16ºC. Registra-se, assim, uma amplitude 

térmica de aproximadamente 8°C entre as médias de temperaturas do verão e do inverno (Figura 4.13). 

As temperaturas médias mensais registradas no período de 1978-2016, na estação Ivaí (83811), indicam 

uma média geral de 18,4°C. No mês de dezembro de 2012 foi registrada a maior temperatura média 

mensal do período, 23,5°C, sendo também registradas temperaturas médias mensais elevadas, de 

23,4°C, em fevereiro de 2012. Nos meses de julho de 1990 e julho de 1988 foram registradas as menores 

temperaturas médias mensais, de 11,4°C e 11,6°C, respectivamente (Figura 4.14). 

Figura 4.14 Representação gráfica das temperaturas médias mensais do período 1978-2016 na estação 

Ivaí (83811). 

 
Fonte: INMET, 2019. Organizado pelo Autor, 2019. 

Considerando as médias mensais das temperaturas máximas, médias e mínimas registradas no período 

1978-2016 na estação Ivaí (83811), o mês de janeiro apresenta a maior média de temperatura máxima, 

com 28,5°C, enquanto o mês de julho apresenta a menor média mínima, com 8,8°C (Figura 4.15). A 

temperatura máxima absoluta do período ocorreu em fevereiro de 2012, alcançando média de 31,1°C, 

enquanto a temperatura mínima absoluta ocorreu em maio de 1978, com média de 5,7°C. 

Figura 4.15 Representação gráfica das médias mensais de temperatura máxima, média e mínima do 

período 1978-2016 na estação Ivaí (83811). 

 
Fonte: INMET, 2019. Organizado pelo Autor, 2019. 

O IAPAR apresenta a definição de insolação como sendo o número de horas de brilho solar ocorrido 

durante um dia sobre a superfície terrestre. A insolação é, portanto, expressa em horas (NITSCHE et al, 

2019). Os registros do IAPAR apontam uma variação da insolação no estado do Paraná com valores 

entre 1500 e 1600 h na região leste, até valores entre 2600 e 2700 h na região norte. A região onde se 

localiza a UC é caracterizada pela ocorrência da faixa de insolação anual entre 2200 e 2300 h, sendo 

uma região intermediária do estado (Figura 4.16). 
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Figura 4.16 Representação gráfica da distribuição da insolação anual no estado do Paraná segundo o 

IAPAR. Em destaque a área de estudo.  

 
Fonte: Nitsche et al., 2019. 

4.2.6 EVAPOTRANSPIRAÇÃO E BALANÇO HIDRÍCO 

Com relação à evapotranspiração, o IAPAR (NITSCHE et al, 2019) relata que a transferência de água de 

uma superfície qualquer para a atmosfera, por meio dos processos de evaporação e transpiração, é 

denominada evapotranspiração. Normalmente se estima a evapotranspiração devido à dificuldade de 

se separar os processos de evaporação - perda de água diretamente das superfícies para a atmosfera 

- e transpiração - perda de água dos organismos vegetais e animais para a atmosfera. A 

evapotranspiração é considerada como potencial quando ocorre a partir de uma superfície vegetada 

extensa e uniforme, coberta por vegetação de porte baixo e bem suprida de água. 

Os registros do IAPAR (NITSCHE et al, 2019) apontam um gradiente de evapotranspiração anual para o 

estado do Paraná, com valores mais elevados, entre 1.100 e 1.200 mm, situados no trecho noroeste do 

estado, e valores mais baixos, entre 700 e 800 mm, localizados no sudeste paranaense (Figura 4.17). 

A região onde se localiza a UC é caracterizada pela ocorrência da faixa de evapotranspiração anual 

entre 800 e 900 mm, a segunda menor do estado, fato que evidencia uma situação de excedente 

hídrico, uma vez que a precipitação anual média para a região situa-se na faixa entre 1.600 e 1.800 mm 

(Figura 4.4 e Figura 4.17). 

O balanço hídrico climatológico (BHC) (THORNTHWAITE e MATHER, 1955) é um sistema contábil de 

monitoramento da água do solo e resulta da aplicação do princípio de conservação de massa para a 

água num volume de solo vegetado. A variação do armazenamento, num intervalo de tempo, 

representa o balanço entre entradas e saídas de água do volume de controle.  

O balanço hídrico mensal para o período 1972-1996 apresentado pela EMBRAPA (2014) revela que a 

região da UC conta com excedentes hídricos durante todo o ano, com valores máximos em maio e 

outubro, enquanto os meses de março e agosto apresentam os menores excedentes (Figura 4.18). 
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Figura 4.17 Representação gráfica da distribuição da evapotranspiração anual no estado do Paraná 

segundo o IAPAR. Em destaque a área de estudo.  

 
Fonte: Nitsche et al., 2019. 

Figura 4.18 Representação gráfica do balanço hídrico mensal da estação Guarapuava no período 

1972-1996. 

 
Fonte: Embrapa, 2004. 
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4.2.7 VENTO 

Quanto à direção predominante dos ventos na região do MNE Salto São João, os dados do INMET (2019) 

registrados na estação Ivaí (83811), no período 1978-2016, indicam o predomínio de ventos de 

quadrantes sudeste e leste, que foram os mais frequentes em 39 e 31% do tempo, respectivamente, 

durante o período. (Figura 4.19). 

Figura 4.19 Representação gráfica da frequência média da direção predominante do vento na 

estação Ivaí (83811) no período 1978-2016. 

 
Fonte: organizado de INMET, 2019. 

Com relação à velocidade do vento, os dados do INMET (2019) para o período 1978-2016 indicam uma 

alternância de períodos de ventos mais e menos intensos, distribuídos de modo irregular ao longo dos 

anos. O valor médio anual é baixo, de 4,5 km/h, com as maiores médias mensais de 4,94 km/h em 

outubro e 4,91 km/h em setembro. Os menores valores médios mensais são para os meses de junho e 

maio, com registros de 4,21 km/h e 4,25 km/h, respectivamente (Figura 4.20). Em valores absolutos, mês 

de outubro de 1981 registrou a maior média de velocidade do vento com 8,8 km/h, enquanto março 

de 1998 registrou a menor média, com 3,48 km/h. 

Figura 4.20 Representação gráfica da velocidade média do vento na estação Ivaí (83811) no período 

1978-2016. 

 
Fonte: organizado de INMET, 2019. 

4.2.8 CONTEXTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

A consideração de riscos climáticos é um dos grandes desafios no planejamento de políticas públicas, 

planos, programas ou projetos. Muitas vezes, gestores e técnicos deixam de considerar estes tipos de 

riscos por não contarem com ferramentas apropriadas para avaliá-los. (MMA, 2018a). Nesse sentido, as 

UCs desempenham importante papel de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, 

especialmente no gerenciamento de riscos. 

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês) 

reconhece como mudança do clima aquela que pode ser direta ou indiretamente atribuída à atividade 

humana, que altera a composição da atmosfera global e que se soma à mudança provocada pela 
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variabilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis. A partir de tal conceito, 

assume-se que a mudança do clima tem origem antropogênica, ou seja, é resultado da ação humana 

somada a variações climáticas decorrentes de processos naturais. Ela se caracteriza quando há, por 

exemplo, redução do volume de precipitações anuais ou aumento da temperatura média em uma 

região, se comparada a um período anterior. Embora existam diferentes compreensões a respeito de 

quais seriam as causas dessa mudança, a perspectiva mais aceita entre a comunidade científica é a 

de que esse processo está relacionado à intensificação do chamado efeito estufa, por conta da 

emissão de gases a partir da atividade humana (MMA, 2018b). 

De acordo com o MMA (2018b), a intensidade dos impactos da mudança do clima em um determinado 

sistema dependerá do seu grau de vulnerabilidade e da sua capacidade de responder a esses efeitos. 

Essa vulnerabilidade varia de acordo com fatores não diretamente associados à mudança climática, 

que reduzem a capacidade de resiliência e, por causa disso, medidas de adaptação devem ser 

adotadas de forma integrada ao manejo dos recursos naturais. 

Dessa forma, os impactos da mudança do clima são resultado de uma sinergia entre variações nos 

atributos climáticos e fragilidades socioambientais e infraestruturais existentes no território. Extremos 

climáticos como pancadas de chuva ou estiagens prologadas podem ter efeitos diretos – i.e., impactos 

físicos tais como alagamentos, perda de área produtiva, etc.; ou secundários – i.e., impactos 

socioeconômicos tais como redução ou perda de PIB e de empregos, formação de fenômenos 

migratórios, etc. (MMA, 2018b). 

Como contribuição a esse debate, recentemente foi publicado pelo MMA (2018c), o relatório completo 

referente ao estudo: “Elaboração de análises de impactos biofísicos potenciais da mudança do clima 

para a Mata Atlântica”, com objetivo de realizar modelagens de impactos biofísicos potenciais da 

mudança do clima a partir de variáveis climáticas (precipitação e temperatura) obtidas por modelos 

climáticos regionais. Para as modelagens foram considerados os períodos 2011-2040, 2041-2070 e 2071-

2100, sendo que 1961-2005 foi considerado como linha de base. No estudo, foram analisados os 

impactos potenciais à inundação, evolução da erosão hídrica, deslizamento, disponibilidade de água 

no solo, zoneamento agroclimático, ocorrência de fitofisionomias e distribuição da dengue, para toda 

área de aplicação da Lei da Mata Atlântica (MMA, 2018c). 

Observando apenas os resultados para o período 2011-2040, sabendo ser o intervalo mais relevante para 

a definição de estratégias de adaptação de curto e médio prazos nos níveis local e municipal, os 

modelos indicam, para a região do MNESSJ, os seguintes impactos (MMA, 2018c): 

 aumento significativo do índice anual de inundação; 

 aumento do índice de erosão hídrica, principalmente durante o verão; 

 aumento do índice de deslizamento, principalmente nos meses de verão; 

 elevadas perdas de umidade do solo, tanto nos meses de verão, quanto de inverno; 

 expansão progressiva do vetor da dengue, no verão. 

Portanto, a região do MNESSJ, em particular, pode ser afetada pelo aumento dos extremos de 

temperatura e de precipitação, que pode ocorrer em anos consecutivos. Essa mudança afetará este 

ambiente de forma significativa, podendo causar deslizamentos, aumento de processos erosivos e 

enxurradas, afetando diversos habitats. Especial atenção deve ser dada em relação ao uso público, já 

que tais eventos poderão colocar em perigo visitantes que estiverem frequentando as áreas de 

cachoeiras e cânions da região. Ainda, no entorno imediato da UC onde se desenvolvem diversas 

atividades agropecuárias, podem ocorrer alterações significativas na aptidão agroclimática para 

diferentes cultivos, como cana-de-açúcar, soja, trigo, feijão e milho e acarretar em maiores pressões 

sobre os usos dos recursos naturais da UC e da região. 

O cenário das mudanças climáticas sugere a necessidade de se encontrar formas de mitigação e 

adaptação aos efeitos negativos provocados por estas mudanças. Dentre elas, a adaptação baseada 

em ecossistemas (AbE), partindo do princípio que ecossistemas bem manejados têm potencial maior de 

adaptação, resistindo e recuperando-se mais facilmente dos impactos de eventos climáticos extremos, 

além de proverem uma maior gama de serviços ecossistêmicos (FGBPN E ICLEI, 2015). 

O IPCC (2014) define adaptação como “o processo de ajuste de sistemas humanos e naturais ao clima 

atual ou esperado e a seus efeitos”. Nos sistemas humanos, a adaptação visa reduzir ou evitar danos, 

bem como explorar oportunidades relacionadas à mudança do clima, ao passo que, em alguns 

sistemas naturais, a intervenção humana também pode contribuir para o ajuste ao clima esperado e a 

seus efeitos. 

A AbE trata, portanto, de uma abordagem com foco nas pessoas, buscando reduzir a vulnerabilidade 

humana à mudança do clima através da gestão e utilização da biodiversidade e de serviços 
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ecossistêmicos. O propósito da AbE consiste em aproveitar oportunidades de conservação, 

recuperação e uso sustentável dos ecossistemas para a geração de serviços que ajudam as pessoas a 

se adaptar a essa mudança. Com isso, ela também colabora para minimizar os impactos da mudança 

do clima sobre os ecossistemas, ressaltando justamente que as pessoas dependem deles e que, neles, 

todos os elementos estão interligados – quando um é afetado, os demais também são. Logo, 

biodiversidade, ecossistema e serviços ecossistêmicos são três conceitos centrais para essa abordagem 

(MMA, 2018b). 

Por fim, no âmbito da UNFCCC e do Acordo de Paris, a adaptação é um compromisso assumido por 

todos os países-parte, sendo um foco prioritário sobretudo para as nações em desenvolvimento, que 

apresentam, em geral, mais vulnerabilidades diante da mudança do clima. 

4.3 ASPECTOS GEOLÓGICOS 

Apresenta-se, neste subitem, as características do substrato rochoso da região do MNESSJ, buscando o 

entendimento acerca do contexto em que se insere a UC, localmente, regionalmente e 

macrorregionalmente. Segundo a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM, 2015), os 

“levantamentos geológicos básicos visam à produção de conhecimento sobre o território brasileiro, 

sendo considerados a raiz da indústria mineral. Uma geologia básica eficiente aumenta as chances de 

novas descobertas minerais, bem como permite a expansão daquelas já conhecidas, além de prover 

conhecimento para uma melhor gestão do território nacional e dos recursos existentes”. 

Evidentemente que a caracterização geológica constante no Plano de Manejo do MNESSJ não se 

refere ao mapeamento de possibilidades de extração de minérios, porém, servem à gestão ordenada 

do território, e dão suporte a estudos futuros. Segundo CPRM (2015), 

“[...] estudos sobre geologia ambiental têm por objetivo incentivar a 

aplicação do conhecimento das ciências geológicas no desenvolvimento de 

estudos, novos métodos e tecnologias a serviço da preservação ambiental e 

da melhoria da qualidade de vida da população. Nesse sentido, vêm sendo 

desenvolvidas, de forma sistemática, linhas de ação com enfoque na análise 

e redução de danos e perdas provocados por desastres naturais (em especial 

desertificação, escorregamentos e inundações); na avaliação de anomalias 

geoquímicas em sedimento de fundo, água e solo e possíveis associações 

com problemas de saúde pública; e na análise e remediação de impactos 

ambientais promovidos pela atividade mineral por meio de subsídios à 

execução de planos de recuperação de áreas degradadas pela 

mineração”.  

Dessa forma, a caracterização apresenta-se dividida em dois momentos distintos, a compreensão dos 

aspectos da geologia geral, apresentando as macroestruturas que dão suporte à UC, a partir de diversos 

acontecimentos através das eras geológicas; e dos aspectos da geologia local, com base no 

mapeamento publicado pela Minerais do Paraná S/A (MINEROPAR) no ano de 2005, em escala 

1:250.000, bem como em visita in loco. 

4.3.1 CONTEXTO GEOLÓGICO GERAL 

Em termos gerais, o território brasileiro está inserido dentro do contexto da Plataforma Sul-Americana. 

Conforme Bizzi et al. (2003), a “[...] Plataforma Sul-Americana tem composição complexa e variada, cuja 

esquematização atual está retratando história policíclica de seu embasamento, do Paleoarqueano 

(cerca de 3,5 bilhões de anos atrás) ao Eo-Ordoviciano (cerca de 0,50-0,48 bilhões de anos atrás), onde 

estão registradas litologias, estruturas e outras feições importantes de grandes colagens orogênicas de 

caráter mundial-potenciais condicionadoras da fusão/aglutinação de supercontinentes – e dos eventos 

de tafrogênese e fissão subsequentes à todas elas”. Assim, as estruturas que sustentam o relevo brasileiro 

são anteriores à atual configuração do continente Sul-Americano, que passou a ter o seu formato após 

a orogênese andina e da abertura do oceano Atlântico, a partir do Mesozoico (ROSS, 2013). 

Em território brasileiro, de forma simplificada pode-se dizer que são três as grandes estruturas que 

definem os macrocompartimentos de relevo encontrados no Brasil: em plataformas ou crátons, cinturões 

orogênicos e grandes bacias sedimentares (Figura 4.21). Os escudos cristalinos ou crátons correspondem 

aos terrenos mais antigos e arrasados por muitas fases de erosão. Apresentam uma grande 

complexidade litológica, prevalecendo rochas metamórficas muito antigas (Pré-Cambriano Médio e 

Inferior). Também ocorrem rochas intrusivas antigas e resíduos de rochas sedimentares. São três as áreas 

de plataforma de crátons no Brasil: a das Guianas, a Sul-Amazônica e a do São Francisco. Os cinturões 
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orogênicos, por sua vez, são formados por rochas muito antigas, com idades ao longo do Pré-

cambriano, sendo eles: Cinturão Orogênico do Atlântico, de Brasília e o Paraguai-Araguaia. Quanto ao 

terceiro tipo de estrutura que ocorre no território brasileiro é o das grandes bacias sedimentares: 

Amazônica, do Parnaíba ou Maranhão e do Paraná. Tais bacias formaram-se ao longo do Fanerozoico 

(550 milhões de anos atrás), com sedimentos do Paleozoico, do Mesozoico e do Cenozoico. Quando 

essas bacias se organizavam, os terrenos do continente sul-americano encontravam-se em posições 

altimétricas bem mais baixas. Os depósitos marinhos e continentais formaram as rochas sedimentares 

das três grandes bacias. Dessa forma, nelas são encontrados, sobretudo, arenitos de diferentes idades 

e granulações, às vezes intercalados por siltitos, argilitos, conglomerados e calcários. Especificamente, 

na bacia do Paraná (bacia na qual a UC está inserida) ocorreu um extensivo derrame de lavas 

vulcânicas, que se acomodaram sobre as camadas sedimentares em planos horizontais e estratificados, 

no jurássico (ROSS, 2013) (Figura 4.21). 

Figura 4.21 Representação das grandes estruturas que sustentam o relevo em território brasileiro. 

Nota: O quadrado marcado representa a localização aproximada do MNESSJ no contexto das grandes estruturas 

geológicas. Fonte: Adaptado de Schobbenhaus, 1984 apud Ross, 2005. 

Conforme Ross (2005), com exceção das bacias de sedimentação recente, como a do Pantanal mato-

grossense, parte ocidental da bacia amazônica e trechos do litoral nordeste e sul, que pertencem ao 

Terciário e Quaternário, o restante do Brasil é formado por estruturas geológicas antigas que vão desde 

o Paleozoico ao Mesozoico (grandes bacias sedimentares) e ao Pré-cambriano (terrenos cristalinos). 

Em levantamentos posteriores, somando-se décadas de estudos acerca da conformação geológica e 

adequações ao perfil continental que a estrutura do território brasileiro apresenta, Bizzi et al (2003) 

descreve que em razão de “[...] motivos de ordem expositiva da geologia de um País de dimensões 

continentais, Almeida et al (1977, 1981) aplicaram para o Brasil o conceito de províncias estruturais, 

identificando 10 maiores províncias”. Para tanto, os limites escolhidos foram de caráter geologicamente 

bem definidos, sendo aqueles que apresentam falhas e zonas de falhas, frontes metamórficos, zonas de 

antepaís, limites erosionais de áreas sedimentares; e limites arbitrários/ convencionais, sendo aqueles mal 

definidos geologicamente, ou havendo falta de conhecimento, estudos específicos, etc. (BIZZI et al, 

2003). Ainda conforme Bizzi et al (2003), segundo a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 

(CPRM), o território brasileiro é atualmente dividido em 16 províncias estruturais, onde o estado do 

Paraná está inserido na dinâmica de duas grandes províncias, a saber: Província Mantiqueira e Província 

Paraná, sendo esta última onde localiza-se integralmente o MNESSJ (Figura 4.22). 
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Figura 4.22 Representação das províncias estruturais brasileiras, conforme Companhia de Pesquisa de 

Recursos Mineiros (CPRM). 

 
Nota: O quadrado marcado representa a localização aproximada do MNESSJ no contexto das províncias estruturais 

brasileiras. Fonte: Adaptado de Bizzi et al., 2003. 

Conforme Silva et al. (2003), a Província Paraná apresenta cerca de 1.050.000 km² no território brasileiro, 

compreendendo três áreas de sedimentação independentes, separadas por profundas discordâncias: 

Bacia do Paraná propriamente dita, uma área de sedimentação que primitivamente se abria para o 

oceano Panthalassa a oeste; a Bacia Serra Geral, com os arenitos eólicos da Formação Botucatu e os 

derrames basálticos da Formação Serra Geral; e a Bacia Bauru, uma bacia intracratônica (Figura 4.23). 

Figura 4.23 Representação gráfica da localização da UC, no contexto da Província Paraná. 

 
Nota: o quadrado marcado representa a localização aproximada do MNESSJ no contexto da Bacia Serra Geral. 

Fonte: adaptado de Silva et al., 2003. 
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No caso da Bacia Serra Geral, designada em referência à Serra Geral do Planalto Meridional Brasileiro, 

compreende as formações Botucatu e Serra Geral, reunidas no Grupo São Bento. Nesta Bacia, com a 

abertura do Oceano Atlântico Sul, as antéclises limitantes da Província Sedimentar Meridional foram 

reativadas e transformadas nos arcos homônimos. Com o rebaixamento do fundo da bacia, houve a 

formação de ampla depressão topográfica, onde se depositaram arenitos de granulação fina à média, 

os quais podem ser separados em duas unidades genéticas: uma inferior, com espessura máxima de 

100 m, correspondente à Formação Botucatu e discordante sobre a Bacia do Paraná, que inicia por 

depósitos de rios efêmeros e lençóis de areia, seguidos por arenitos eólicos; e outra superior, consistindo 

de lentes de arenitos eólicos, intercaladas nas rochas vulcânicas da Formação Serra Geral (SILVA et al., 

2003). Ainda, conforme Silva et al. (2003), a formação Serra Geral consiste-se de derrames basálticos 

continentais, que formam uma das grandes províncias ígneas do mundo. Compreende sucessão de 

derrames com cerca de 1.500 m de espessura junto ao depocentro da bacia e recobre área de 

1.200.000 km². O produto deste magmatismo está constituído por sequência toleiítica bimodal onde 

predominam basaltos a basalto andesito, superpostos por riolitos e riodacitos. 

4.3.2 CONTEXTO REGIONAL E LOCAL 

Conforme Mineropar (2009), a geologia do território paranaense é formada por compartimentos 

estratigráficos abrangidos por rochas com idades de 2,8 bilhões de anos até os dias atuais. Na baixada 

litorânea, Serra do Mar e Primeiro Planalto, são encontradas rochas magmáticas e metamórficas mais 

antigas. Contexto no qual o MNESSJ está inserido (Figura 4.24), a faixa de afloramento dos sedimentos 

paleozoicos da Bacia do Paraná é formada pelo Segundo Planalto. Aplicadas a esses sedimentos, as 

rochas vulcânicas de idade mesozoica aparecem no Grupo Serra Geral, constituindo o Terceiro 

Planalto, revestido por depósitos cretáceos no noroeste do estado. Sedimentos recentes aparecem em 

quaisquer das regiões, especialmente nos vales banhados pelos rios, além de demais categorias de 

depósitos que não se consolidaram.  

Figura 4.24 Representação das principais unidades geológicas do estado do Paraná, com destaque 

para a região do MNE Salto São João. 

 
Fonte: Mineropar, 2009. 

Considerando as coberturas sedimentares do paleozoico, no segundo planalto paranaense, a área que 

abriga está no Grupo Passa Dois, de idade do Permiano Superior. O Grupo Passa Dois compreende as 

formações Irati, Serra Alta, Teresina e Rio do Rastro, estando todas estas unidades muito bem 

representadas em afloramentos. Destas, a Formação Teresina abriga o MNESSJ (Figura 4.25) e, segundo 

Mineropar (2001), é constituída por siltitos acinzentados com intercalações de calcário micrítico e 

estromatolítico, de ambiente de planície de marés e plataforma epinerítica. Apresenta laminação 

paralela, ondulada e flaser. Em menor proporção, na porção inferior da cachoeira do Salto São João, 

ocorrem ainda soleiras de diabásio, que são rochas ígneas intrusivas em outras rochas preexistentes, 

relativamente pobre em sílica e rica em plagioclásio cálcico.  

Na sequência, a Figura 4.26 apresenta a vista do Mirante 1, em direção à queda de água do Salto São 

João. Por meio destes registros, nota-se o paredão de aproximadamente 84 metros de altura, cuja parte 

superior representa a Formação Teresina e a parte inferior representa as soleiras de diabásio. 

A Figura 4.27 apresenta vista a partir do Mirante 2, permitindo observar o limite entre a Formação Teresina 

e as soleiras de diabásio. Conforme (UEPG, s. d.), convém destacar que o diabásio comumente ocorre 
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em corpos rochosos consolidados ao longo do percurso do magma que, vindo de grandes 

profundidades, busca alcançar a superfície da Terra, percorrendo fraturas profundas e alojando-se nas 

estruturas das rochas encaixantes. Formam-se, assim, principalmente, os diques (corpos tabulares 

verticalizados ao longo das fraturas) e soleiras (corpos horizontalizados ao longo do acamamento de 

rochas sedimentares), conforme presentes na base do Salto São João. 

Quanto à Formação Teresina, também a partir do Mirante 2, pode-se verificar a laminação paralela 

relativa à unidade geológica, destacada na Figura 4.28, que apresenta o mesmo padrão observado 

nos paredões do entorno do limite da UC. A Figura 4.29, por sua vez, apresenta uma rocha encontrada 

em trilha interna, na porção da UC ao sul do rio São João, a qual apresenta igualmente um padrão de 

laminação paralela. Na Figura 4.30, ainda, é mostrada uma rocha de suave fragmentação em linhas 

de laminação, encontrada em trilha interna da UC, na porção ao norte do rio São João.  

Próximo ao Mirante 2 constatou-se no chão a presença de uma feição diferenciada do entorno, onde 

existe um fragmento de rocha com entalhes circulares e espiralados lembrando a concha de um 

caracol. Em um primeiro momento, com base em informações secundárias e na própria característica 

litológica da área, identificou-se a feição como um estromatólito, isto é, uma rocha fóssil formada por 

atividades de microrganismos em ambientes aquáticos.  

Todavia, buscando estudos de gravuras registradas em sítios arqueológicos como o denominado Ouro 

Verde I, no município de Boa Esperança do Iguaçu (DORNELES & PARELLADA, 2018), notou-se uma 

semelhança indicando possíveis relações com a rocha do Salto São João. Desse modo, em visita ao 

Museu Paranaense e contato com equipe técnica de arqueólogos dessa instituição, foram obtidas 

informações e sobre estudos técnicos geoarqueológicos já realizados na referida área do Salto São 

João, na UC, confirmando a hipótese inicial, com a especificação de tratar-se de uma Estrutura 

Sedimentar Microbiana Induzida (MISS) (DORNELES & PARELLADA, 2018). Assim, conforme Dorneles & 

Parellada (2018), microrganismos filamentosos induziram a precipitação de minerais na rocha, gerando 

formas concêntricas e espiraladas que podem ter sido formadas como pontos de fraqueza pela 

presença da microbiota, além da atuação de ondas que podem ter provocado diferenças de 

densidade e velocidade, e salinidade nos fluídos dos microrganismos. Os pesquisadores também 

apontam que parte da feição pode ter sido modificada por populações pré-coloniais, com possíveis 

associações a elementos místicos, posteriormente reproduzidas em outros locais como o sítio 

geoarqueológico mencionado e apresentado na Figura 4.31. 

Figura 4.25 Representação gráfica das formações geológicas no entorno do MNE Salto São João. 

 
Fonte: CPRM, 2000. Elaborado pelo Autor, 2019. 
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Figura 4.26 Vista do Salto São João a partir do Mirante 1 próximo ao MNE Salto São João. 

 
Nota: ponto 12. Fonte: registros do Autor, 2019. 

Figura 4.27 Vista do limite entre a Formação Teresina e as soleiras de diabásio a partir do Mirante 2 no 

MNE Salto São João. 

 
Nota: ponto 6. Fonte: registros do Autor, 2019. 

Figura 4.28 Laminação paralela de rochas pertencentes à Formação Teresina, vista a partir do 

Mirante 2  no MNE Salto São João. 

 
Nota: ponto 6. Fonte: registros do Autor, 2019. 
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Figura 4.29 Rocha exposta encontrada no interior do MNE Salto São João, em porção ao sul do rio São 

João. 

 
Nota: ponto 3. Fonte: registros do Autor, 2019. 

Figura 4.30 Rocha exposta encontrada no interior do MNE Salto São João, em porção ao norte do rio 

São João. 

 
Nota: ponto 8. Fonte: registros do Autor, 2019. 

Figura 4.31 Registros de Estrutura Sedimentar Microbiana Induzida (MISS) em sítio geoarqueológico no 

MNE Salto São João. 

 
Nota: ponto 6, próximo ao mirante 2. Fonte: registros do Autor, 2019. 

4.4 ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS 

Considera-se a Geomorfologia a ciência que se ocupa em estudar os aspectos do relevo terrestre, 

analisando os agentes dinâmicos de formação da paisagem e suas inter-relações. Conforme 
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Casseti (2005), a geomorfologia é um conhecimento específico, sistematizado, que tem por objetivo 

analisar a superfície da crosta terrestre, buscando compreender os processos pretéritos e atuais, 

entendendo o jogo de forças antagônicas, caracterizadas pelas atividades tectogenéticas 

(endógenas) e mecanismos morfoclimáticos (exógenos), responsáveis pelas formas resultantes. 

4.4.1 CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO REGIONAL 

Ao longo de décadas de estudos geomorfológicos, os métodos de caracterização e análise da 

paisagem vão sendo aprimorados, agregando novos conceitos e novas abordagens. Na década 

de 1940, Aroldo de Azevedo realizou classificação dos relevos baseando-se na hipsometria, dividindo o 

país em planícies (áreas de até 200 metros de altitude) e planaltos (áreas superiores a 200 m de altitude). 

Na década de 1950, Aziz Ab’Saber classificou os relevos brasileiros considerando os efeitos do clima 

sobre a superfície, caracterizando 10 grandes unidades correspondentes a sete planaltos e três planícies. 

Em 1989, Jurandyr Ross, do Laboratório de Geomorfologia do Departamento da USP, divulga nova 

classificação de relevos brasileiros, contendo 28 unidades de relevo, dividindo-se em seis planícies, 11 

planaltos e 11 depressões. A nova classificação utiliza-se de conceitos propostos por Ab’Saber, porém, 

acrescenta às características morfoestruturais e morfoclimáticas, os aspectos morfoesculturais, ou seja, 

a ação de agentes externos na formação do relevo terrestre. A Figura 4.32 apresenta a classificação do 

relevo segundo Ross, com destaque para a localização aproximada do MNE Salto São João. 

Nesse contexto, o estado do Paraná está inserido predominantemente nas unidades: 3, denominada 

Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná; 7, denominada Planaltos e Serras do Atlântico Leste-Sudeste; 

e 21, denominada de Depressão Periférica da Borda Leste da Bacia do Paraná. Esta última, onde se 

localiza o MNESSJ, estende-se do centro norte do estado de São Paulo, até o norte do estado do Rio 

Grande do Sul, passando longitudinalmente pelo centro dos estados do Paraná e Santa Catarina. 

Figura 4.32 Representação gráfica da classificação do relevo brasileiro segundo Ross. 

 
Nota: o quadrado marcado representa a localização aproximada do MNESSJ no contexto das 28 unidades de relevo 

propostas por Jurandyr Ross. Fonte: Adaptado de Ross, 2005. 

Conforme Ross (1988), a Depressão Periférica da Borda Leste da Bacia do Paraná está esculpida quase 

que totalmente nos sedimentos Paleo-mesozóicos da bacia. Apresenta características de modelados 

diversos em função da influência tectônica, variação litológica e dos graus de atuação dos processos 

morfodinâmicos dos mais variados ambientes paleoclimáticos. Enquanto no território paulista a unidade 

passa por terrenos altos do cristalino para a depressão mais baixa e esculpida em sedimentos, no estado 
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do Paraná e Santa Catarina vai-se do cristalino aplanado para degraus mais elevados em sedimentos. 

Assim, o autor ainda menciona que a área do cristalino é conhecida nestes estados como Primeiro 

Planalto, o degrau mantido pelos sedimentos Devonianos como segundo Planalto e o degrau 

sustentado pelas rochas dos derrames como Terceiro Planalto (ROSS, 1988). 

Ainda nesse contexto de compartimentação geomorfológica, segundo o geólogo alemão, Reinhard 

Maack, o território paranaense pode ser dividido em cinco unidades geomorfológicas, que se sucedem 

de leste para oeste, na seguinte ordem: Litoral ou Baixada Litorânea; Serra do Mar; Primeiro Planalto, de 

Curitiba ou Cristalino; Segundo Planalto, dos Campos Gerais (ou Ponta Grossa) ou paleozoico; Terceiro 

Planalto, de Guarapuava ou basáltico. A seguir, a Figura 4.33 e a Figura 4.34 apresentam os grandes 

conjuntos de relevo do território paranaense.  

Figura 4.33 Representação do local aproximado do MNE Salto São João no contexto da 

compartimentação geomorfológica do estado do Paraná. 

Fonte: Mineropar, sem data. 

Desse modo, a região que compreende o MNE Salto São João encontra-se inteiramente na região 

identificada como Segundo Planalto Paranaense. Esta, por sua vez, corresponde à quarta unidade do 

relevo paranaense, no sentido leste-oeste, limitando-se a leste através de uma escarpa, a Escarpa 

Devoniana, que cai para o Primeiro Planalto e, a oeste, por meio do paredão da Serra Geral – escarpa 

da Esperança, que sobe para o Terceiro Planalto.  

Figura 4.34 Representação do local aproximado do MNE Salto São João em Bloco diagrama com os 

compartimentos geológicos no estado do Paraná. 

 
Fonte: Mineropar, sem data. 
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O Segundo Planalto Paranaense é formado por um relevo suave e possui ligeira inclinação para oeste. 

Apresenta uma faixa de terras com cerca de 100 km de largura e descreve uma meia-lua com 

concavidade que se volta para leste. As maiores altitudes do Segundo Planalto (1.100 a 1.200 metros) 

encontram-se na Escarpa Devoniana, declinado para sudoeste, oeste e noroeste. Os pontos mais baixos 

(350 a 560 metros) estão situados na parte norte, no encontro do Segundo Planalto com o Terceiro. 

4.4.2 CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO LOCAL 

O MNESSJ está localizado na subunidade morfoescultural denominado Planalto de Prudentópolis que, 

segundo Mineropar (2006), trata-se de uma unidade que apresenta dissecação baixa, com classe de 

declividade predominante menor que 6%. Em relação ao relevo, apresenta um gradiente de 420 metros, 

com altitudes variando entre 620 (mínima) e 1.040 (máxima) m.s.n.m. (metros sobre o nível do mar). As 

formas predominantes são topos aplainados, vertentes convexas e vales em “V” aberto, modeladas em 

rochas da Formação Rio do Rastro. Na Figura 4.35 e Figura 4.36 apresenta-se Modelo Digital do Terreno 

(MDT) evidenciando relevo do entorno do MNE Salto São João. 

Especificamente à área do MNESSJ, ocorre um gradiente de 118 metros, variando de 656 m.s.n.m. 

(altitude mínima) a 774 m.s.n.m. (altitude máxima), conforme verificado a partir de imagem SRTM (Shuttle 

Radar Topography Mission), com resolução espacial de 30 m (Figura 4.38). As imagens SRTM apresentam 

informações sobre o relevo terrestre por meio de modelos digitais do terreno (MDT) e, no Brasil, são 

disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), compatíveis com a escala 1:50.000. 

Embora o uso da imagem SRTM seja útil para o levantamento altimétrico, em razão da pequena 

extensão territorial da UC, esta não é passível de evidenciar o padrão de declividade do MNESSJ. 

Todavia, observando a Figura 4.39 e por meio de caminhamentos de campo, nota-se que os trechos de 

maiores declividades são representados pelas escarpas que marcam o degrau altimétrico entre as 

porções superiores e inferiores do MNE Salto São João. Na porção superior da UC, destaca-se ainda que 

o relevo apresenta topos aplainados, com declividades variando de suavemente onduladas à 

fortemente onduladas (Figura 4.37).  

Figura 4.35 Modelo digital do terreno (3D) do entorno do MNE Salto São João. 

 
Nota: visada norte (esq.) e sul (dir.). Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

Figura 4.36 Vista tridimensional do MNE Salto São João a partir de imagem Google Earth. 

 
Nota: visada oeste. Fonte: adaptado a partir de Imagem Google Earth. 
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Figura 4.37 Feições de relevo identificadas no interior do MNE Salto São João (Pontos 2 e 4). 

 
Nota: relevo suavemente ondulado, localizado em estrada ao sul do rio São João (esq.), e ondulado à fortemente 

ondulado, com presença de vale encaixado, na trilha entre os mirantes 1 e 2 (dir.). Fonte: registros do Autor, 2019. 

Figura 4.38 Representação gráfica das classes de altimetria no entorno do MNE Salto São João. 

 
Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

Figura 4.39 Vista área da cachoeira do Salto São João e de parte do Monumento Natural. 

 
Fonte: Registro de Viagens e Caminhos, sem data. 
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4.5 ASPECTOS PEDOLÓGICOS 

Em sua definição básica, caracteriza-se o solo como um corpo de material inconsolidado que recobre 

a superfície terrestre entre a litosfera e a atmosfera. Conforme destaca IBGE (2007), dentre as muitas 

definições que o solo recebe, as definições de Soil taxonomy (1975) e Soil survey manual (1984) são as 

que melhor se adaptam ao levantamento pedológico: 

“Solo é a coletividade de indivíduos naturais, na superfície da terra, 

eventualmente modificado ou mesmo construído pelo homem, contendo 

matéria orgânica viva e servindo ou sendo capaz de servir à sustentação de 

plantas ao ar livre. Em sua parte superior, limita-se com o ar atmosférico ou 

águas rasas. Lateralmente, limita-se gradualmente com rocha consolidada ou 

parcialmente desintegrada, água profunda ou gelo. O limite inferior é talvez 

o mais difícil de definir. Mas, o que é reconhecido como solo deve excluir o 

material que mostre pouco efeito das interações de clima, organismos, 

material originário e relevo, através do tempo”. 

Ainda segundo IBGE (2007), o território brasileiro conta com inúmeros trabalhos de levantamentos de 

solos, elaborados em vários níveis e em diferentes regiões. Instituições oficiais, como a Embrapa Solos e 

o Projeto RADAMBRASIL executaram os levantamentos generalizados que recobrem todo o Território 

Nacional, enquanto a iniciativa privada é responsável pela maioria absoluta dos levantamentos 

executados em níveis de maior detalhe, para satisfazer objetivos diversos, tais como exploração 

agrícola, conservação do solo, irrigação e drenagem, assentamentos de colonos, estudos ambientais e 

outros (IBGE, 2007).  

4.5.1 CONTEXTO PEDOLÓGICO GERAL 

Conforme Mapeamento de Solos do Estado do Paraná, realizado pela EMPRAPA/EMATER (1999), os 

principais solos ocorrentes no território paranaense são do tipo Latossolo (31%), Neossolo (23%), Argissolo 

(16%) e Nitossolo (16%) (Figura 4.40). Os solos do estado do Paraná apresentam predominantemente 

textura argilosa, denotando boa capacidade para usos agrícolas e florestais. 

Figura 4.40 Mapa de solos do estado do Paraná, escala 1:2.000.000.   

 
Nota: o retângulo marcado refere-se à localização aproximada no MNESSJ, no contexto da pedologia regional. 

Fonte: EMBRAPA; EMATER, 1999. 
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4.5.2 SOLOS NO MNE SALTO SÃO JOÃO 

Considerando o mapeamento realizado pela Embrapa (2008), na região ocorrem solos do tipo Latossolo 

Vermelho distrófico que, conforme EMBRAPA (2006), são solos em avançado estágio de intemperização, 

constituídos por material mineral, com horizonte B latossólico imediatamente abaixo de qualquer um dos 

tipos de horizonte diagnóstico superficial, exceto hístico. Solos com saturação por base baixa (V < 50%) 

na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA), e destituída de minerais primários ou 

secundários menos resistentes ao intemperismo, e têm capacidade de troca de cátions baixa.  

Quanto ao segundo e terceiro nível de caracterização, o Latossolo Vermelho Distrófico típico apresenta 

matiz 2,5 YR ou mais vermelho na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA). A Figura 

4.44 explicita a distribuição regional do Latossolo, evidenciando o recobrimento sobre o MNESSJ, e as 

Figura 4.41, Figura 4.42 e Figura 4.43 apresentam registro do tipo pedológico ao longo da UC e do 

entorno. 

Figura 4.41 Latossolo exposto em perfil de corte de estrada, ao norte do MNE Salto São João. 

 
Nota: Ponto 10. Fonte: registros do Autor, 2019. 

Figura 4.42 Latossolo exposto em perfil, no interior do MNE Salto São João. 

 
Nota: Porção sul da UC, ponto 7. Fonte: registros do Autor, 2019. 

Figura 4.43 Latossolo exposto em perfil, no entorno do MNE São Salto João. 

 
Nota: A leste da UC, próximo ao mirante 1, ponto 11. Fonte: registros do Autor, 2019. 
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Figura 4.44 Representação gráfica das classes de solos no MNE Salto São João. 

 
Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

4.6 ASPECTOS HIDROGRÁFICOS 

A hidrologia é a ciência que estuda a ocorrência, circulação e distribuição das águas, bem como suas 

características físicas, químicas e sua relação com os seres vivos. Como vertente da hidrologia, a 

hidrografia visa o entendimento das formas dos rios, lagos oceanos, entre outros, e como o relevo 

terrestre influencia e é influenciado pelas ações das águas. Em relação ao Plano de Manejo do MNE 

Salto São João, os aspectos hidrográficos devem trazer à tona o entendimento de como se comportam 
os fluxos de água e como estes fatores têm influência sobre os demais aspectos físicos da UC. 

4.6.1 CONTEXTO NACIONAL E REGIONAL DA HIDROGRAFIA 

Alguns dos maiores complexos hidrográficos do mundo ficam no Brasil, sendo conhecido por guardar a 

maior reserva de água doce do planeta (aproximadamente 8% de toda a água potável e doce da 

Terra estão na superfície brasileira). Nesse contexto, o território brasileiro é composto por grandes bacias 

hidrográficas, ou seja, áreas onde a drenagem da água das chuvas corre para um determinado curso 

de água, ou ponto exutório. 

O território do Brasil é dividido em 12 regiões hidrográficas segundo a compartimentação hidrográfica 

determinada pela Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) nº 32 de 15/10/2003. 

Nesta divisão, o MNE Salto São João encontra-se na Região Hidrográfica do Paraná (Figura 4.45), a qual 

com uma área de 879.860 km² ocupa 10% do território brasileiro, abrangendo os estados de São Paulo 

(25% da região), Paraná (21%), Mato Grosso do Sul (20%), Minas Gerais (18%), Goiás (14%), Santa Catarina 

(1,5%) e Distrito Federal (0,5%) (ANA, 2019).  
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Figura 4.45 Representação gráfica da Região Hidrográfica do Paraná no contexto da divisão 

hidrográfica nacional. Em destaque a localização da UC. 

 
Fonte: ANA, 2019. 

Já no contexto hidrográfico do estado do Paraná, o qual é dividido em 16 diferentes bacias 

hidrográficas (Figura 4.46), a UC situa-se no ambiente da bacia do rio Ivaí. Segundo a Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA, 2010), a bacia hidrográfica do rio Ivaí possui uma 

área total de 36.540 km², o que representa cerca de 18,6% da área do estado, a segunda maior bacia 

do Paraná e a maior integralmente inserida nos limites estaduais.  

De acordo com a SEMA (2010), o rio Ivaí é o segundo maior rio em extensão do Paraná, percorrendo 

680 km, no sentido sudeste-noroeste. O rio Ivaí nasce no município de Prudentópolis, através da 

confluência das águas do rio São João com o rio dos Patos e desemboca na margem esquerda do 

curso superior do rio Paraná, no noroeste do estado. 

Em termos administrativos, o Estado do Paraná é dividido em 12 Unidades Hidrográficas, criadas para 

atender às necessidades de gerenciamento e planejamento previstas na Política Estadual de Recursos 

Hídricos. O MNESSJ está incluído na Unidade Hidrográfica 7 – Alto Ivaí (Figura 4.47), para a qual o Quadro 

4.4 apresenta as principais restrições e oportunidades do uso do solo quanto aos recursos hídricos. 

Quadro 4.4 Restrições e oportunidades do uso do solo quanto aos recursos hídricos para a Unidade 

Hidrográfica Alto Ivaí. 

USOS RESTRIÇÕES OPORTUNIDADES 

Uso rural  Potencial de contaminação por poluição 

difusa; 

 Prática de agricultura intensiva sobre áreas 

inaptas por erosão. 

 Área de grande produção agrícola (café, 

cana-de-açúcar e soja). 

Uso urbano  Baixa infraestrutura urbana (carência quanto 

aos sistemas de drenagem, abastecimento 

de água e esgotamento sanitário); 

 Área de intensa exclusão econômica e 

social (concentração de municípios com 

grandes proporções de pobreza);  

 Evasão populacional. 

 Área prioritária para o desenvolvimento de 

pluriatividades rurais e industriais. Previsão 

para a implantação de uma rede regional 

de acessibilidade.  

Fonte: SEMA, 2010. 
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Figura 4.46 Representação das Bacias Hidrográficas do Estado do Paraná. Em destaque a área de 

estudo.  

Fonte: SEMA, 2013. 

Figura 4.47 Representação das Unidades Hidrográficas do Estado do Paraná. Em destaque a área de 

estudo. 

 
Fonte: SEMA, 2013. 
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4.6.2 HIDROGRAFIA DA UC 

No contexto hidrográfico da região, a UC situa-se na bacia hidrográfica do rio São João, a cerca de 

10 km de distância da confluência deste com o rio dos Patos, onde forma-se o rio Ivaí. A bacia 

hidrográfica do rio São João possui área de 65.830 hectares sendo que seu rio principal possui extensão 

aproximada de 56 km e orientação sudoeste-nordeste, passando por dentro dos limites da UC (Figura 

4.48). O principal afluente do rio São João é o rio da Anta Gorda, que desemboca à montante da UC 

pela margem esquerda e contribui com expressivo volume de água no rio São João. 

As nascentes do rio São João localizam-se na região serrana do segundo planalto paranaense. Desde 

a nascente até a foz na confluência com o rio dos Patos, o rio São João passa de uma altitude de cerca 

de 1.200 para 500 m, apresentando um desnível abrupto com cerca de aproximadamente 700 m e uma 

declividade de 1,25%.  

A bacia do rio São João possui forma alongada e apresenta média densidade de drenagem e padrão 

dendrítico, verificando-se ramificações irregulares de cursos de água em todas as direções. O rio São 

João, em todo o seu percurso, apresenta um padrão sinuoso, configurando curvas irregulares e, muitas 

vezes, com quebras abruptas, formando “cotovelos” (Figura 4.48). Essa sinuosidade apresenta uma 

maior ou menor amplitude e frequência que parece estar na dependência da geologia e 

geomorfologia da bacia configurando o rio como meandrante. 

Figura 4.48 Representação gráfica da localização do MNE Salto São João na Bacia Hidrográfica do rio 

São João. 

 
Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

As características de relevo acidentado da bacia fazem com que o rio São João apresente diversos 

locais de saltos e corredeiras (Figura 4.49). No interior do MNESSJ, situa-se o Salto São João, uma queda 

com grande volume d’água, com aproximadamente 84 m de altura, que representa o principal atrativo 

da UC e um dos principais da região, devido a sua grandiosidade e singular beleza, que pode ser 

observada de diversos lugares da região, especialmente dos mirantes localizados no entorno e interior 

da UC (Figura 4.50). O poço formado pela queda-d’água possui cerca de 60 m de diâmetro, 

profundidade desconhecida e é cercado por íngremes paredões rochosos (Figura 4.51), que se 

estendem por cerca de 6 km à jusante, onde encaixa-se o rio São João antes de desaguar na 

confluência com o rio dos Patos. 
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Devido ao reduzido tamanho da UC, o mapeamento topográfico disponível na escala 1:25.000 permite 

identificar a existência de apenas uma nascente em seu interior. Tal nascente refere-se a um pequeno 

córrego intermitente, onde há escoamento superficial somente nos períodos chuvosos.  

Figura 4.49 Registros de saltos e corredeiras do rio São João. 

 
Nota: À montante da UC, à esquerda; à jusante da UC, à direita. Pontos 15 e 17). Fonte: registros do Autor, 2019. 

Figura 4.50 Salto São João visto dos mirantes 1 e 2 localizados no entorno e interior do MNE Salto São 

João, respectivamente. 

 
Nota: ponto 6. Fonte: registros do Autor, 2019. 

Foram verificados em campo diversos tipos de lixo nas margens do rio São João, tanto na área interna 

quanto na área externa da UC, demonstrando o resultado das relações da população à montante da 

UC com o curso-d’água (Figura 4.52). Os resíduos se acumulam nas margens e podem ser observados 

até mesmo dos mirantes 1 e 3, localizados no entorno e interior da UC, respectivamente. Além de 

representarem significativa poluição visual e dos recursos hídricos, os resíduos podem prejudicar a 

qualidade da água e, consequentemente, os organismos aquáticos. 
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Figura 4.51 Poço formado pelo Salto São João e cânion a montante encaixando o curso-d’água. 

  
Nota: ponto 6. Fonte: registros do Autor, 2019. 

Outro fator de pressão sobre os recursos hídricos é o uso do solo intensivo para fins agropecuários. A 

região do entorno da UC possui forte potencial agrícola, com grandes áreas de monoculturas de feijão 

preto, soja, milho, trigo, cana de açúcar, entre outras, com uso de agrotóxicos e reduzidas áreas de 

vegetação nativa nas regiões de cabeceira (Figura 4.53). Tais características podem acarretar em 

perdas de qualidade e quantidade de água, especialmente nos períodos menos chuvosos do inverno. 

Figura 4.52 Lixo acumulado nas margens do rio São João, à jusante do Salto São João, no interior do 

MNE Salto São João. 

 
Nota: ponto 14. Fonte: registros do Autor, 2019. 

Figura 4.53 Monoculturas agrícolas no divisor das bacias hidrográficas entre o Rio dos Patos (área de 

drenagem à esquerda) e o rio São João (área de drenagem à direita). 

 
Nota: ponto 16. Fonte: registro do Autor, 2019. 
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4.6.3 USOS DA ÁGUA 

Considerando as pequenas dimensões da UC, não foram encontrados usos de água dentro de seus 

limites. No entanto, a bacia do rio São João é ocupada por terras agrícolas que utilizam os recursos 

hídricos da região para irrigação de lavouras e, em menor escala, para dessedentação de animais. 

Segundo o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Paraná (SEMA, 2010), a Unidade Hidrográfica do Alto 

Ivaí possui disponibilidade hídrica superficial de mais 94 mil litros por segundo, sendo que a demanda 

hídrica representa 4% da disponibilidade na Unidade Hidrográfica, incluindo demandas de 

abastecimento humano (32% da demanda total), industrial (19%), pecuária (24%) e agricultura (25%). A 

disponibilidade hídrica per capita é de 4.721 m³/hab./ano, três vezes acima do índice recomendado 

pela ONU de 1.500 m³/hab./ano. 

4.6.4 POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

O aprimoramento das políticas de recursos hídricos no Brasil nos últimos anos, e consequentemente no 

Paraná, é resultado da necessidade de um maior controle sobre o uso da água em função do avanço 

de conflitos e da degradação do ambiente físico-natural. A partir das premissas da Constituição Federal 

de 1988, e em sintonia com os conceitos debatidos e aprovados nos fóruns internacionais temáticos 

sobre a água, surgiu a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e, posteriormente, a estruturação 

do arcabouço legal que a sustenta em nível federal e nas unidades federadas. 

Promulgada pela Lei Federal nº 9.433/1997, a PNRH, com seu objetivo principal de garantir, à atual e às 

futuras gerações, a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos 

respectivos usos, estabeleceu fundamentos essenciais: a água como bem de domínio público e um 

recurso limitado e dotado de valor econômico; gestão que proporcione o uso múltiplo das águas; a 

bacia hidrográfica como unidade territorial para a implementação da PNRH e a atuação do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH); gestão descentralizada e com a 

participação democrática do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

No Paraná, a Política Estadual de Recursos Hídricos (PERH/PR) foi instituída pela Lei Estadual 

nº 12.726/1999, que também criou o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(SEGRH/PR). Seus princípios, objetivos e instrumentos, estruturação do sistema de gestão e fiscalização 

estão fundamentados e integrados com a legislação federal, especialmente à PNRH. 

Da mesma forma, os instrumentos da PERH/PR estão fundamentados nos da PNRH, quais sejam: o Plano 

Estadual de Recursos Hídricos; o Plano de Bacia Hidrográfica; o enquadramento dos corpos de água 

em classes, segundo os usos preponderantes da água; a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 

a cobrança pelo direito de uso de recursos hídricos; e o SEGRH/PR. 

O SEGRH/PR é estruturado pela articulação integrada de distintos organismos institucionais com modos 

específicos de atuação: o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/PR) e os Comitês de Bacias 

Hidrográficas (CBHs) são os órgãos colegiados do SEGRH/PR; a Secretaria Estadual de Meio Ambiente 

(SEMA/PR) e o Instituto das Águas do Paraná, que executam as atribuições de responsabilidade do 

Estado. Cabe aos órgãos componentes do SEGRH/PR assegurar o cumprimento da PNRH em âmbito 

estadual, que se expressa na PERH/PR e nos seus instrumentos, que tomam forma especialmente a partir 

do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PLERH/PR). 

Nesse contexto os CBHs possuem papel importante por representarem os espaços democráticos de 

discussões e negociações, onde são avaliados os reais e diferentes interesses sobre os usos das águas 

das bacias hidrográficas. Os CBHs possuem poder de decisão e cumprem papel fundamental na 

elaboração das políticas para gestão das bacias. Dentre as principais competências dos CBHs estão: i) 

aprovar e acompanhar a elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia, que reúne informações 

estratégicas para a gestão das águas em cada bacia; ii) arbitrar conflitos pelo uso da água (em primeira 

instância administrativa); iii) propor critérios e normas gerais para a outorga dos direitos de uso dos 

recursos hídricos; e iv) estabelecer mecanismos e sugerir os valores da cobrança pelo uso da água. 

4.6.4.1 Comitê da Bacia Hidrográfica Alto Ivaí 

O Decreto nº 8.859, de 04 de setembro de 2013 institui o Comitê da Bacia do Alto Ivaí e nomeia seus 

representantes, porém, este Comitê encontra-se atualmente inativo, sem a realização de reuniões para 

tomada de decisões de gerenciamento dos recursos hídricos da Bacia do Alto Ivaí, o que representa 

uma significativa perda de oportunidade. Segundo o Decreto n° 8.859/2013, o Comitê da Bacia do Alto 

Ivaí é composto pelos seguintes membros: 

I. Do Poder Público: 11 (onze) representantes: 
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a) 1 (um) da União; 

b) 5 (cinco) do Estado; e 

c) 5 (cinco) dos Municípios. 

II. Setores Usuários de Recursos Hídricos: 10 (dez) representantes: 

a) 2 (dois) do setor de abastecimento de água e diluição de efluentes urbanos; 

b) 2 (dois) do setor de hidroeletricidade; 

c) 3 (três) do setor de captação industrial e diluição de efluentes industriais; 

d) 2 (dois) do setor de agropecuária e irrigação, inclusive piscicultura; e 

e) 1 (um) do setor de lazer. 

III. Da Sociedade Civil Organizada: 8 (oito) representantes: 

a) 2 (dois) de organizações não governamentais; 

b) 3 (três) de entidades de ensino e pesquisa; 

c) 2 (dois) de entidades técnico profissionais; e 

d) 1 (um) de comunidades indígenas. 

Importante destacar que o município de Prudentópolis está representado no Comitê da Bacia do Alto 

Ivaí (CBAI), embora atualmente inativo, pelo Diretor do Departamento de Meio Ambiente da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente de Prudentópolis, sr. Willian Marcelo Charmei, conforme Resolução nº 78 

CERH/PR, de 11 de dezembro de 2012 que aprova a proposta de instituição do CBAI e determina a 

composição de sua Mesa Diretora Provisória. Charmei, de acordo com Art. 2º dessa resolução foi 

designado a ocupar a Secretaria interina da Mesa Diretora Provisória. 
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5 CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES BIÓTICOS – AVALIAÇÃO 

ECOLÓGICA RÁPIDA - AER 

O plano de manejo do MNE Salto São João pressupõe a realização de análises integradas da paisagem. 

A Avaliação Ecológica Rápida (AER) torna-se uma técnica útil para a realização de levantamentos de 

maneira flexível em um tempo relativamente curto, com objetivo maior de gerar informações em locais 

onde a disponibilidade e existência de dados é escassa (SAYRE et al., 2003). 

AER não deve ser encarada como pesquisa científica básica, mas sim uma técnica que possibilita a 

integração dos mais variados temas como um propósito de manejo (SAYRE et al., 2003). 

Neste sentido, os levantamentos do meio biológico tiveram sua execução baseada em AER adaptada 

aos propósitos do Plano de Manejo, método este que permite análise ambiental de qualidade a partir 

da coleta organizada de dados e informações em um tempo relativamente restrito. Levou-se em 

consideração, também, que o método AER permite uma melhor caracterização do meio biótico a partir 

da possibilidade de análise conjunta e relacional entre flora e fauna (METZGER, 2001; HONRADO et al., 

2012; MARGULES; PRESSEY, 2000). 

A área do MNE Salto São João encontra-se integralmente no bioma Mata Atlântica, na formação de 

Floresta Ombrófila Mista (FOM), também chamada comumente de mata de Araucária. A UC representa 

um fragmento importante deste tipo florestal na região de Prudentópolis e que merece avaliação 

quanto a sua composição biótica (flora e fauna) como subsídio à elaboração do Plano de Manejo.  

A AER tem como objetivo principal caracterizar os ambientes do MNE Salto São João, os potenciais e as 

pressões e ameaças sobre o ambiente natural, como subsídio ao planejamento de ações visando a 

conservação ambiental associada aos usos públicos da UC. 

Para tanto, os levantamentos consideraram áreas da UC e da área de influência (entorno imediato), 

conforme detalhamento no Subitem 5.1.2 

Os objetivos específicos estabelecidos foram: 

 identificar e caracterizar hábitats e comunidades naturais da UC e de seu entorno 

imediato, qualificando seu estado de conservação ambiental;  

 identificar as tipologias vegetais, as comunidades vegetacionais e as espécies de flora 

nativa que as compõe, de forma a caracterizar a vegetação da UC e do entorno imediato;  

 identificar espécies da flora e da fauna de importância e valor para a conservação, tais 

como endêmicas, raras, ameaçadas, bandeira e migratórias, como subsídio para a 

indicação de ações de proteção específicas; 

 identificar plantas e animais exóticos classificadas como potencialmente invasores 

biológicos, avaliando se representam uma ameaça a UC e qual o nível desta ameaça; 

 avaliar as pressões que incidem sobre a vegetação e a fauna, em especial as relacionadas 

à caça, ao fogo, ao pastoreio de animais, a tratos agrícolas inadequados, a potencial 

perda de habitat por desmatamento, e impactos relativos ao turismo, bem como os 

potenciais efeitos sobre as comunidades naturais da UC e do entorno imediato; 

 subsidiar as ações de planejamento, elencando enfoques e prioridades relativas à gestão 

do ambiente natural e das paisagens da UC e do entorno imediato. 

5.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA AER 

Os métodos e etapas organizacionais da Avaliação Ecológica Rápida desenvolvida para a elaboração 

do plano de manejo do MNE Salto São João estão descritas a seguir, considerando as necessárias 

variações de abordagens em função de cada grupo biológico abordado (flora e fauna). 

5.1.1 COMPILAÇÃO DE DADOS SECUNDÁRIOS 

O levantamento das informações existentes sobre a UC e sua região, teve base em dados técnicos e 

científicos oriundos de fontes seguras. A seleção das informações valiosas para a análise da paisagem 

e diagnose ateve-se naquilo que é pertinente a cada grupo temático analisado, tanto para a flora 

quanto para a fauna, levando em consideração a fidedignidade e veracidade das informações. 
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A compilação dos dados secundários teve como principais fontes em instituições reconhecidas e 

importantes, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Instituto Ambiental do Paraná (IAP), Secretarias do município; 

Organizações Não Governamentais (ONGs), universidades e organizações de pesquisa. Também foram 

consultadas publicações de revistas científicas, livros, periódicos, dissertações e teses, de modo a 

compreender relações importantes sobre os ecossistemas da UC e entorno. 

Também foram coletados mapeamentos diversos disponíveis em várias escalas em plataformas 

editáveis compatíveis com bancos de dados geográficos e com plataformas padrão shapefile, além 

de imagens horizontais para enriquecimento das interpretações e do acervo de documentação 

disponível. Todo o acervo de dados consolidou um banco de informações relativamente rico, que foi 

disponibilizada à equipe para subsidiar a formulação de seus estudos específicos da UC. 

5.1.2 CARACTERIZAÇÃO INICIAL DA PAISAGEM E SÍTIOS AMOSTRAIS 

As diferentes tipologias vegetais presentes numa região configuram-se como um grande elemento de 

diferenciação para a definição de unidades de paisagem a serem amostradas. 

A definição dos sítios amostrais da AER teve como início a observação e interpretação prévia das 

imagens ou fotos aéreas disponíveis, a fim de identificar elementos da paisagem que indicassem 

necessidades de estratificação das amostras ou de repetições na intensidade amostral. O mapeamento 

inicial orientou os trabalhos subsequentes de planejamento da AER, a partir de análises das áreas da UC 

para os levantamentos bem como a área de seu entorno imediato a ser estudada, designada como 

área de influência. 

Especialmente para a fauna, cuja característica de amostragem é de difícil espacialização pelo 

deslocamento dos animais, o que se registra é o ponto de constatação do sinal de presença indicando 

passagem ou permanência territorial da espécie amostrada.  

Dessa forma, a espacialização dos dados observados para todos os grupos se deu nas áreas definidas 

para os sítios amostrais buscando, dessa maneira, abranger o maior número de características 

ambientais e de paisagem do MNE Salto São João e entorno. 

O planejamento inicial da AER partiu da mobilização dos profissionais e da programação de todos os 

elementos e detalhes inerentes aos trabalhos de campo e de laboratório, incluindo orçamento, métodos 

de análises, cálculos a serem empregados e demais padrões necessários para estabelecimento do 

estudo como um todo. A apresentação e discussão dos elementos de campo em reunião prévia entre 

todos os membros da equipe de elaboração do Plano de Manejo foi fundamental para que a AER 

resulte em subsídios positivos para análise e diagnose da UC. O sucesso da AER é dependente da 

integração da equipe, interações sobre os aspectos observados e dados coletados e, esta integração, 

deve ser promovida desde a etapa inicial previamente à realização da campanha de campo. 

Sendo assim, a reunião da AER para o plano de manejo do MNE Salto São João ocorreu no dia 06 de 

maio de 2019, em Prudentópolis, onde foram apresentados a contextualização da UC, os propósitos do 

Plano de Manejo, uma síntese das informações disponíveis, tendo sido, ainda, promovida a discussão 

sobre os seguintes tópicos: 

 características ambientais e principais aspectos prioritários a serem focados no MNE Salto 

São João; 

 procedimentos e posturas quanto à segurança pessoal, utilização de materiais e veículos, 

padrões de coleta de dados e demais regras do trabalho de campo; 

 análise conjunta da equipe para discussão e definição dos sítios de amostragem para 

cada grupo de trabalho (flora e fauna), tendo contribuições também dos funcionários da 

UC, conhecedores da área; 

 definições da logística e dos arranjos de equipe, bem como definição do cronograma de 

acessos aos sítios de amostragem; 

 distribuição de fichas de campo, utilização de mapas e outros equipamentos que 

possibilitam a espacialização da informação gerada. 

Os sítios amostrais da AER foram definidos por consenso entre a equipe técnica e a partir dos seguintes 

critérios 

 amostragens nas diferentes tipologias vegetais identificadas; 

 distribuição dos sítios em toda UC e em áreas do entorno imediato; 
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 limitações de acessos na UC que impedissem estabelecer sítios amostrais; 

 amostragens em áreas de uso público da UC; 

 amostragens em áreas degradadas; 

 amostragens em hábitats específicos como áreas úmidas e rochosas; 

 informações das equipes que trabalham na UC e de pesquisadores. 

Considerando os critérios apresentados, foram identificados então, oito (08) sítios amostrais (Figura 5.1), 

descritos em sua especificidade, conforme segue: 

 Sítio 01: Floresta Ombrófila Mista, vegetada, com boa estrutura, porém com indícios de 

alteração por atividades agrícolas realizadas no passado.  

 Sítio 02: área em transição entre vegetação nativa, plantio de eucalipto e agricultura, 

limítrofe à UC. 

 Sítio 03: área preservada, possivelmente a menos alterada em função do acesso restritivo; 

 Sítio 04: vegetação preservada, próxima à sede da UC, permeando a trilha de acesso ao 

primeiro mirante do Salto São João. 

 Sítio 05: vegetação alterada pela prática de agricultura. 

 Sítio 06: área degradada, regenerante, com presença de indivíduos arbóreos esparsos, 

denotando efeitos da fragmentação e efeitos de borda. 

 Sítio 07: vegetação em caráter de ecótono, no vale, em estágio de desenvolvimento 

médio a avançado. 

 Sítio 08: vegetação estruturada de potencial corredor ecológico. 

Figura 5.1 Representação gráfica da localização dos sítios amostrais. 

 
Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 
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5.1.3 OBTENÇÃO DE DADOS PRIMÁRIOS PARA CADA ÁREA TEMÁTICA  

Com base nos sítios definidos para a UC e entorno imediato, foram definidos os pontos de amostragem 

a serem considerados pelas diversas equipes. Os dados de campo foram coletados considerando o 

preenchimento de uma ficha de campo, a qual foi preenchida por cada profissional da área temática 

correspondente, a fim de organizar as diferentes visões acerca da proteção e conservação dos recursos 

naturais presentes na UC. Os métodos de amostragem para a flora e fauna estão descritos a seguir. 

5.1.3.1 Vegetação Superior 

Os trabalhos de levantamento da flora ocorreram entre os dias 6 a 10 de maio, contemplando a 

caracterização botânica e fitossociológica para as áreas definidas na AER (SAYRE et al., 2003) e através 

de caminhamentos entre um ponto e outro de análise.  

Foram definidos os pontos a serem instaladas as parcelas amostrais para a mensuração dos parâmetros 

contemplados na fitossociologia. Assim, se estipulou previamente que as parcelas de amostragem 

deveriam ser de 20 x 10 metros em cada um dos pontos considerados nos sítios. O Quadro 5.1 apresenta 

a relação de parcelas por sítio e as coordenadas correspondentes ao ponto central de amostragem. 

Quadro 5.1 Pontos de amostragem da flora no MNE Salto São João. 

SÍTIO PONTO AMOSTRAL COORDENADAS (FUSO 22J; X E Y) 

AER 01 Parcela 05 500019,71 7226971,48 

AER 01 Parcela 06 500144,09 7227121,17 

AER 01 Parcela 07 500249,66 7227055,35 

AER 02 Parcela 03 500086,14 7226523,68 

AER 02 Parcela 04 500077,33 7226611,49 

AER 03 Parcela 09 499514,19 7227042,12 

AER 03 Parcela 10 499609,70 7227007,05 

AER 04 Parcela 01 500640,14 7226558,13 

AER 04 Parcela 02 500539,24 7226566,39 

AER 05 Parcela 08 500705,84 7227040,77 

AER 06 Parcela 11 499174,15 7227304,70 

AER 06 Parcela 12 499247,30 7227168,42 

AER 07 Parcela 15 501386,01 7226896,97 

AER 07 Parcela 16 501158,92 7226681,87 

AER 08 Parcela 13 499946,72 7226065,63 

AER 08 Parcela 14 499805,39 7226054,44 

Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

a. Identificação Botânica e Nomenclaturas 

A identificação botânica foi realizada durante o próprio levantamento de campo e durante os 

caminhamentos entre as áreas definidas e de interesse, a saber, sítios da AER, trilhas de visitantes, 

propriedades no entorno e acessos (estradas vicinais, especialmente). 

Quando em dúvida na identificação, a espécie foi coletada para a sua correta identificação em 

laboratório a partir de acervo de exsicatas e chaves de classificação vegetal. A coleta se deu com 

auxílio de podão, sendo a amostra acondicionada em prensas mecânicas de campo. Quando possível 

a coleta privilegiou material botânico fértil, tendo em vista que a identificação com uso de chaves é 

pautada na configuração da flor, essencialmente, não excluindo a identificação por características 

dendrológicas da espécie. A identificação dendrológica, portanto, foi utilizada para a caracterização 

quando não presente materiais botânicos férteis, pela observação de características físico-químicas de 

cheiro, cor e textura, além de padrões de casca, tipo de folhas, inserções de bainhas foliares, 

características da copa da árvore, entre outros. 
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O nome científico das amostras foi definido conforme o site Reflora3, cuja padronização respeita aos 

parâmetros convencionados mundialmente (REFLORA, 2019). Dessa maneira, compôs-se a lista de 

dados primários compreendendo a caracterização da botânica. 

Com relação à nomenclatura das formações vegetais presentes, foi utilizado o Manual Técnico de 

Vegetação Brasileira, atualizado em sua segunda edição pelo IBGE (2012). Embora haja distinções de 

nomes populares e nomes técnico-científicos, optou-se em apresentar a nomenclatura padronizada, 

onde menções ao nome comum foram apresentadas ao longo do texto, como é o caso presente da 

mata das araucárias, representada pela Floresta Ombrófila Mista, por exemplo. 

b. Amostragem e Análise de Dados 

Foram definidas parcelas de 20 x10 m para cada sítio, totalizando uma área de 200 m². Optou-se pela 

divisão da parcela em duas (10x10 m), sem prejuízos à área anteriormente definida, uma vez que os 

fragmentos tinham muitos indivíduos com diâmetro inferior ao corte definido de inclusão, a saber, 5 cm 

de Diâmetro a Altura do Peito (DAP, 1,3 m de altura a partir do solo). Para as análises fitossociológicas 

foi utilizado o programa Fitopac II (SHEPHERD, 1995) e EstimateS para cálculo das curvas dos estimadores 

de diversidade Jackknife e Chao.  

Calculou-se, assim, os parâmetros relacionados à fitossociologia, sendo: NI – Número de indivíduos; 

NP – Número de parcelas em que ocorre; DENA – Densidade absoluta; DENR – Densidade relativa; FRQA 

– Frequência absoluta; FRQR – Frequência relativa; DOMA – Dominância absoluta; DOMR – Dominância 

relativa; PI – Porcentagem de Importância. 

5.1.3.2 Avifauna 

O levantamento da avifauna ocorreu em uma campanha de campo realizada entre os dias 06 a 10 de 

maio de 2019, e com esforço de 32 horas de amostragem. Para a coleta de dados primários foram 

percorridos todos os sítios propostos para a AER, bem como áreas em todo o entorno do MNESSJ. Em 

cada um dos sítios foram demarcados pontos de amostragem com o auxílio de um GPS Garmin GPSMap 

64S equipado com imagens de satélite de alta resolução Garmin BirdsEyeTM (Quadro 5.2). Os pontos 

foram demarcados com o intuito de abranger o máximo de fitofisionomias e micro hábitats presentes 

na área de estudo. Salienta-se, contudo, que as amostragens não se restringiram somente a esses 

pontos, sendo também realizados esforços de coleta em todas as áreas propícias nas adjacências do 

MNESSJ. A Figura 5.3 ilustra alguns desses ambientes amostrados nos levantamentos. 

Quadro 5.2 Caracterização dos pontos de amostragem utilizados para o levantamento da avifauna do 

MNE Salto São João. 

SÍTIO 
PONTO 

AMOSTRAL 

COORDENADAS  

(FUSO 22J; X E Y) 
ALTITUDE (M) CARACTERIZAÇÃO MÉTODO APLICADO 

AER04 AV01 500684 7226601 743 FOM 1, 2 

AER04 AV02 500455 7226559 746 FOM 1, 2 

AER02 AV03 500086 7226615 740 FOM 1, 2 

AER02 AV04 500008 7226437 746 FOM 1, 2 

AER03 AV05 499563 7226987 737 FOM 1, 2 

AER01 AV06 500033 7227063 758 FOM 1, 2 

AER01 AV07 500250 7227082 761 FOM 1, 2 

AER05 AV08 500682 7227084 747 FOM 1, 2 

AER04 AV09 500284 7226625 748 FOM 1, 2 

AER06 AV10 499193 7227306 769 Faxinal / FOM antropizada 1, 2 

AER07 AV11 501355 7226822 717 FESD 1, 2 

AER07 AV12 501346 7227018 608 FESD 1, 2 

AER08 AV13 499894 7226024 744 FOM 1, 2 

AER08 AV14 499720 7226124 719 FOM 1, 2 

Legenda: FOM – Floresta Ombrófila Mista; FESD – Floresta Estacional Semidecidual; 1 – Censo por Pontos de Escuta; 

2 – Listas de Mackinnon. Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

                                                      

3 Flora do Brasil 2020 em construção. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/. Acesso em jun. de 2019. 

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/
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Baseado nas premissas da AER, e com o objetivo de gerar informações robustas em um curto espaço 

de tempo, optou-se por adotar a execução de dois métodos consagrados na literatura ornitológica, os 

quais foram aplicados de forma concomitante em campo: Censo por Pontos de Escuta (VIELLIARD; 

SILVA, 1990; BIBBY et al., 1998; VIELLIARD et al., 2010) e Listas de Mackinnon (MACKINNON; PHILLIPS, 1993; 

HERZOG et al., 2002; RIBON, 2010) (Figura 5.2Figura 5.2 Ilustração dos métodos utilizados para 

levantamento da avifauna do MNE Salto São João.  

Tal procedimento permite a obtenção de dados representativos em curtos espaços de tempo, incluindo 

um levantamento acurado da riqueza de espécies, bem como dados de composição e abundância 

relativa que podem ser relacionados com variáveis ambientais (O’DEA et al., 2004). 

Figura 5.2 Ilustração dos métodos utilizados para levantamento da avifauna do MNE Salto São João.  

  

 
Legenda: A – Observação de espécimes com binóculos; B – Aplicação do método de Censo por Pontos de Escuta; 

C – Aplicação da técnica de playback; D – Coleta de dados em planilhas digitais; E – Marcação de pontos com 

auxílio de GPS com imagens de satélite de alta resolução; F – Documentação fotográfica de ambientes e espécimes. 

Fonte: registros do Autor, 2019. 

a. Método Censo por Pontos de Escuta 

O censo por pontos de escuta (tradução livre de point counts, do inglês) (Figura 5.2B) é um dos métodos 

amplamente aplicados em estudos com aves na região Neotropical (BIBBY et al., 1998; VIELLIARD et al., 

2010; CAVARZERE et al., 2012). O método consiste na contagem das aves dentro de um limite de tempo 

estabelecido pelo pesquisador (e.g. 10 min) a partir de estações fixas, separadas por uma distância pré-

determinada (BIBBY et al., 1998; GREGORY et al. 2004; VIELLIARD et al., 2010). Além de ser útil para o 

levantamento das aves, o censo por pontos de escuta é muito eficaz para a geração de estimativas de 

abundância das espécies, sobretudo de táxons gregários ou espécies que ocorrem em bandos (BIBBY 

et al., 1998; GREGORY et al. 2004; O’DEA et al., 2004; VIELLIARD et al., 2010). Os pontos de escuta foram 

estabelecidos distantes, no mínimo, 200 m entre si, buscando abranger o máximo de fitofisionomias e 

microhábitats presentes nos ambientes amostrados. Cada ponto foi amostrado por um período de 10 

minutos (adaptado de VIELLIARD et al., 2010), sendo anotadas as espécies registradas e o número 

estimado de indivíduos de cada espécie. Não foi estabelecido um raio limite para registro das aves.  

b. Método de Listas de Mackinnon 

Nas Listas de Mackinnon foi realizado o registro contínuo das aves em listas de 10 espécies durante as 

amostragens. Apenas a presença da espécie foi registrada nas listas – não sendo anotado o número de 

indivíduos – e tomou-se o cuidado de não repetir espécies em uma mesma lista (RIBON, 2010). Embora 

o método original preveja a utilização de listas de 20 espécies (MACKINNON; PHILLIPS, 1993), foram 

adotadas listas de 10, conforme proposto por Herzog et al. (2002), pois as últimas permitem um aumento 

da unidade amostral, além de reduzir as chances de se registrar a mesma espécie em uma lista mais de 

uma vez. O método de Mackinnon é considerado simples e com potencial para se obter grandes 

volumes de dados, além de ser altamente eficaz na obtenção da riqueza geral de espécies de uma 

área (CAVARZERE et al., 2012). Ademais, o método também permite a obtenção de estimativas de 

abundância (MCLEOD et al., 2011). 

A B C 

D F E 



75 

 

Plano de Manejo do Monumento Natural Estadual Salto São João 

Encarte I - Contextualização, Enquadramento e Caracterização da UC e Região 

 

c. Registros Fotográficos e Gravações de Áudios  

Sempre que possível foram feitos registros fotográficos (câmera Panasonic Lumix FZ1000™) (Figura 5.2F) 

e gravações (gravador digital profissional Tascam DR-40® acoplado a um microfone direcional 

Sennheiser ME-66®) dos indivíduos, sendo as fotos e gravações depositadas no arquivo dos consultores. 

d. Técnica Playback 

Foi utilizada também a técnica do Playback que consiste na reprodução da vocalização de uma 

espécie (Figura 5.2C) como forma de confirmação da identificação visual da mesma. As espécies que 

possuem comportamento “territorialista” respondem bem ao seu canto, aproximando-se do emissor do 

som, especialmente na estação reprodutiva. No caso de identificações duvidosas dos espécimes 

registrados, recorreu-se ao auxílio de bibliografia especializada (RIDGELY; TUDOR, 1994; PEÑA; RUMBOLL, 

1998; ERIZE et al., 2006; VAN PERLO, 2009; GRANTSAU, 2010a, b; DEL HOYO et al., 2019). 

e. Esforço Amostral 

O esforço total despendido foi 32 h de amostragem. Ressalta-se que o dia 06 de maio foi reservado para 

o deslocamento da equipe, reuniões de alinhamento e reconhecimento das áreas de amostragem.  

As amostragens foram realizadas ao amanhecer (de 06 horas às 10h30min) – período de maior atividade 

das aves (VIELLIARD et al., 2010) – e durante a tarde (de 16 horas às 19h30min) (Figura 5.2B). Como o 

pico de atividade, particularmente vocal, varia entre as espécies (VIELLIARD et al., 2010), buscou-se 

dessa forma cobrir todo o período ativo. Salienta-se, no entanto, que os pontos de escuta foram 

realizados somente no período da manhã, sendo a parte da tarde e crepúsculo amostrados pelo 

método de listas de Mackinnon, as quais tiveram início antes do amanhecer. Adicionalmente, foram 

feitas também amostragens noturnas, buscando-se assim o registro de espécies de aves noturnas e 

crepusculares, como corujas, urutaus e bacuraus.  

Permaneceu-se por 10 minutos em cada ponto de escuta, registrando-se em planilhas digitais (Figura 

5.2B e Figura 5.2D) todas as espécies de aves observadas e/ou ouvidas e o número estimado de 

indivíduos de cada espécie. As Listas de Mackinnon foram compiladas antes, durante e após a 

realização dos pontos de escuta, conforme recomendação de O’dea et al. (2004). Assim, o esforço total 

despendido pelo método de pontos de escuta foi de 140 minutos, ao passo que as listas de Mackinnon 

foram compiladas durante todo o trabalho, num esforço total de aproximadamente 32 horas. 

f. Categorização das Espécies 

As espécies foram classificadas de acordo com a dependência de ambientes florestais (adaptado de 

SILVA, 1995; STOTZ et al., 1996; DEL HOYO et al., 2019), sendo divididas em três categorias: 

(i) Independente – espécies que ocorrem predominantemente em vegetação aberta (e.g. campo 

hidromórfico, campo limpo, campo sujo, campo cerrado, cerrado sensu stricto, campos gerais e 

pastagens); (ii) Semi-dependente – espécies que ocorrem em vegetação aberta, florestas e ambientes 

aquáticos; (iii) Dependente – espécies encontradas principalmente em hábitats florestais (e.g. floresta 

ombrófila mista, floresta estacional semidecidual, matas ciliares, matas de galeria e capoeiras). 

Para fins de caracterização dos ambientes utilizados pela fauna de acordo com os seus hábitats, 

durante a coleta de dados, os ambientes de registro das espécies foram definidos da seguinte forma: 

 Floresta Ombrófila Mista Montana (Figura 5.3D): formação florestal predominante na área 

de estudo, em diferentes estágios de regeneração. Conhecida também como “mata-de-

araucária” ou “pinheiral”, caracteriza-se pela presença de espécies arbóreas como a 

araucária Araucaria angustifolia e a imbuia Ocotea porosa. 

 Floresta Estacional Semidecidual (Figura 5.3G): ocorre em caráter ecotonal com a Floresta 

Ombrófila Mista Montana, estando restrita na área de estudo a alguns trechos de encosta, 

como no sítio AER07. 

 Pasto (Figura 5.3F): pastagem exótica com predominância de Brachiaria sp. Inclui a 

tipologia pasto sujo. 

 Áreas antropizadas (Figura 5.3E): ambientes descaracterizados e com forte influência 

antrópica, como instalações humanas, pequenas propriedades rurais, áreas de cultivo, 

pomares, jardins e solo exposto. 
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Figura 5.3 Vistas de sítios de amostragem da AER para levantamento da avifauna do MNESSJ. 

 
Legenda: A – Aspecto da vegetação de FOM rica em taquaras (Merostachys sp.) no sítio AER01. B – Aspecto da 

vegetação de FOM em trilha do sítio AER02, no interior do MNESSJ. C – Aspecto da vegetação de FOM no sítio AER03. 

D – Aspecto da vegetação de FOM no sítio AER04. E – Área de cultivo no sítio AER05. F – Aspecto da vegetação de 

FOM modificada (“faxinal”) no sítio AER06. G – Aspecto da vegetação de FESD no sítio AER07. H – Aspecto da 

vegetação ciliar no rio São João no sítio AER08. I – Mata ciliar do rio São João à montante do Salto São João no sítio 

AER02. J – Mata ciliar do rio São João à jusante do Salto São João no sítio AER07. Fonte: registos do Autor, 2019. 

 Áreas úmidas: ambientes úmidos presentes na área. Inclui áreas brejosas, vazantes, 

alagadas, naturais ou artificiais, bem como ambientes ripários. 

A nomenclatura científica e popular adotada está de acordo com a 12ª edição da Lista de Aves do 

Brasil, publicada pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (PIACENTINI et al., 2015). A definição 

do status de ameaça de extinção ocorreu por meio da consulta às listas de espécies ameaçadas em 

nível global (IUCN, 2019), nacional (MMA, 2014) e estadual (IAP, 2018). As espécies consideradas quase 

ameaçadas e deficientes em dados em nível nacional e estadual estão classificadas, quando aplicável, 

de acordo com MMA (2014) e IAP (2018), respectivamente. 

C 
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O status de endemismo das espécies foi definido com base em bibliografia especializada, a saber: 

(i) Endêmicas do domínio fitogeográfico da Mata Atlântica (RIDGELY; TUDOR, 1994; BROOKS et al., 1999; 

MOREIRA-LIMA, 2013); (ii) Restritas ao território brasileiro (PIACENTINI et al., 2015). 

g. Análise dos Dados 

Através do programa EstimateS 9.1 (COLWELL, 2013) foi traçada a curva do coletor e calculado o 

estimador não-paramétrico de riqueza Jackknife de 1ª ordem. O Jackknife de 1ª ordem é uma função 

do número de espécies que ocorre em somente uma amostra, ou seja, espécies únicas, e sua fórmula 

pode ser definida como (HELTSHE; FORRESTER, 1983): 

𝑦0 + (
𝑛 − 1

𝑛
)  𝑘 

Onde: 

y0  = representa o número de espécies encontradas em todas as amostras;  

n = representa o número de amostras; e  

k = representa o número de espécies únicas, ou seja, presentes em  

apenas uma amostra. 

Para confecção da curva foram consideradas como amostras as listas de Mackinnon, randomizadas 

100 vezes. 

A abundância relativa das espécies foi obtida através do cálculo do Índice Pontual de Abundância 

(IPA). O IPA corresponde ao número total de contatos obtidos para determinada espécie dividido pelo 

número total de amostras. Cada contato de uma amostra corresponde à ocupação de um território ou 

presença de um indivíduo ou grupo no raio de detecção da espécie no ponto (VIELLIARD; SILVA, 1990; 

VIELLIARD et al., 2010), e cada amostra correspondeu à realização de um ponto de escuta de 10 minutos 

de duração. O IPA indica a abundância da espécie em função do seu coeficiente de detecção, sendo 

um valor relativo que permite comparações entre medidas da mesma espécie (em locais ou períodos 

diferentes) ou de conjuntos equivalentes de espécies (entre comunidades semelhantes) (VIELLIARD; 

SILVA, 1990; VIELLIARD et al., 2010). 

Para se obter a frequência de ocorrência de cada espécie na área de estudo foi calculado o Índice 

de Frequência nas Listas (IFL), dividindo-se o número de listas de 10 espécies em que cada espécie 

ocorreu pelo número total de listas obtido. O IFL foi expresso em porcentagem. Assume-se que quanto 

mais comum for uma espécie mais vezes ela será registrada, em mais listas ela aparecerá e maior será 

seu IFL (RIBON, 2010). 

5.1.3.3 Mastofauna 

O diagnóstico da mastofauna do MNESSJ se deu em duas etapas. Na primeira foi elaborada a lista de 

espécies de dados secundários, ou seja, através da bibliografia, espécimes em museus e em bancos de 

dados pessoal. Como um todo se considerou os registros disponíveis para a mastofauna regional nas 

mesorregiões do Sudeste e do Centro-Sul Paranaense, contemplando os municípios de: Irati, 

Guaramiranga, Imbituva, Inácio Martins, Cândido de Abreu, Guarapuava, Ivaí e Prudentópolis, bem 

como as UCs próximas a Serra da Esperança: RPPN Rio Bonito, RPPN Ninho do Corvo, RPPN Serra do Tigre, 

APA Estadual Serra da Esperança, ARIE Serra do Tigre, FE de Santana. Essa lista consiste no instrumento 

básico para as análises posteriores e segue o ordenamento taxonômico de Wilson; Reeder (2005), 

modificado segundo Gardner (2007), Paglia et al. (2012) e Patton et al. (2015). 

A revisão bibliográfica consistiu na consulta das seguintes bases de dados e indexadores bibliográficos: 

Semantic Scholar, PubMed, Scielo, Web of Science, Google Acadêmico. Também foram consultados os 

espécimes depositados em coleções científicas (Museu Nacional, Museu de Zoologia da Universidade 

de SP, Museu de História Natural Capão da Imbuia, Coleção científica da UFPR, Coleção científica da 

UFMG) e demais coleções disponíveis no Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira4 (SiBBr).  

A segunda etapa corresponde ao levantamento de dados primários. Para tanto foi realizado uma 

campanha de campo entre os dias 6 e 9 de maio de 2019. Os trabalhos foram desenvolvidos em acordo 

com as técnicas expeditas para inventários de mamíferos seguindo-se o modelo de AER (SAYRE et al., 

2003).  

No MNESSJ a coleta dos dados biológicos primários referentes à mastofauna fez uso de duas técnicas, 

quais sejam: a) busca ativa e b) entrevistas. Uma discussão embasada sobre a qualidade e validade 

dessas técnicas e seus resultados pode ser vista em Voss; Emmons (1996), Wilson et al. (1996) e Cullen-Jr. 

                                                      

4  Disponível em: http://www.sibbr.gov.br 

http://www.sibbr.gov.br/
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et al. (2012). A princípio as áreas amostradas correspondem àquelas descritas no Item 5.1.2. Em campo, 

as atividades se destinam a analisar essas áreas e suas condições de suporte para a mastofauna e em 

identificar sinais de ocorrência de mamíferos. 

A busca ativa corresponde ao esforço no sentido de achar ou descobrir algo de forma intencional. É 

talvez o método mais universal nos estudos faunísticos, recebendo designações das mais variadas, 

apesar de ter o mesmo objetivo de registrar a fauna através dos sentidos: visão, audição e, inclusive, 

olfato. Isso pode se dar tanto de forma direta, através da presença dos animais (visualização, audição), 

como de seus vestígios indiretos (pegadas, fezes, restos alimentares, penas, dentes, ossos, cascos, 

mordidas, abrigos, entre outros). As buscas foram efetuadas a pé, durante os dias da campanha, nos 

períodos matutino, vespertino e noturno. Nesse período, foram percorridos trechos das estradas, aceiros 

e picadas, assim como zonas de pastagem, pomares, edificações, margens de corpos d´água (rios e 

lagos), dentro e fora do MNESSJ (Figura 5.4). Os registros de pegadas e fezes foram identificados pelo 

consultor responsável com apoio em Chame (2003), Lima-Borges; Tomás (2004) e Becker; Dalponte 

(2013). Também foram considerados os registros realizados por outros membros da equipe de fauna e 

flora, com a devida identificação confirmada.  

As entrevistas ocorreram com os visitantes e funcionários do MNESSJ bem como com os moradores da 

circunvizinhança da UC. Além da obtenção de informações sobre a diversidade da mastofauna local 

e regional, essa abordagem também fornece indicações locais de uso e, muitas vezes, indicações de 

extinções e ampliações em populações das espécies de mamíferos. As entrevistas ocorreram de forma 

espontânea inicialmente, sendo eventualmente direcionadas, com o uso de imagens e descrições. 

Estabelece-se que as espécies de mamíferos citadas numa entrevista são consideradas como um 

registro na tabela de dados de campo, independente de quantas vezes sejam citadas ou comentadas 

em cada ocasião, porém, entrevistas consideradas diferentes constituem registros diferentes.  

Sempre que possível e pertinente todo o registro foi fotografado e georeferenciado. Os nomes comuns 

apresentados são apenas informativos e não seguem a nomenclatura regional de modo geral. 

Figura 5.4  Áreas onde ocorreram buscas para registros diretos e indiretos de mamíferos. 

 
Fonte: registros do Autor, 2019. 

O status de conservação das espécies segue a Lista Oficial da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção 

(MMA, 2014), sob os parâmetros conservacionistas da International Union for Conservation of Nature – 

IUCN (2019), a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Selvagem em 

Perigo de Extinção (CITES, 2019) e a Lista de Fauna Ameaçada do Estado do Paraná (PARANÁ, 2010). 

Foram incluídas as espécies “dd” (dados deficientes) e “qa” (quase ameaçadas) que associadas às 

espécies classificadas como ameaçadas fornecem um panorama mais adequado sobre o grau de 

ameaça que se encontra a mastofauna regional. 
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5.1.3.4 Herpetofauna 

A realização de inventário herpetofaunístico leva em consideração alguns fatores como, os diferentes 

períodos de atividade das espécies de hábitos noturnos e diurnos (ETEROVICK et al., 2005). Alguns 

anfíbios e répteis possuem estreita fidelidade aos seus hábitats, dependendo diretamente de condições 

favoráveis para atividades de forrageio e reprodução (ETEROVICK et al., 2005). Fatores como esses são 

importantes e foram considerados para a definição dos pontos amostrais dentro dos sítios selecionados 

para a realização do estudo. Assim, procurou-se evidenciar áreas de maior relevância biológica, tais 

como ambientes úmidos e com vegetação bem preservada que podem corresponder a importantes 

refúgios e rotas de deslocamento, bem como, alguns locais com notória antropização (agricultura, 

faxinal, entre outros) para o registro de espécies que possam ocorrer também nesses ambientes. 

A relação dos pontos amostrados durante o estudo de inventário da herpetofauna encontra-se com 

descrições sucintas sobre os ambientes e coordenadas em UTM (WGS 84), expressas no Quadro 5.3.  

Quadro 5.3 Localização e caracterização dos pontos amostrais de inventário de herpetofauna na 

região do MNE Salto São João. 

PONTO 
COORDENADAS  

(X e Y, FUSO 22J) 
SÍTIO DESCRIÇÃO BÁSICA 

SI01HE01 499981 7227094 AER 01 Trilha no interior de FOM Montana. 

SI01HE02 499999 7227035 AER 01 Drenagem perene no interior de FOM Montana. 

SI01HE03 500007 7226961 AER 01 Trilha no interior de FOM Montana. 

SI02HE01 500005 7226740 AER 02 Vegetação às margens do rio São João. 

SI02HE02 500046 7226698 AER 02 Vegetação no entorno de trilha de acesso ao mirante. 

SI02HE03 499964 7226506 AER 02 Trilha/estrada aberta no interior de FOM Montana. 

SI03HE01 499549 7227070 AER 03 Vegetação limítrofe entre pastagem e fragmento de FOM Montana. 

SI03HE02 499581 7227074 AER 03 Vegetação limítrofe entre pastagem e fragmento de FOM Montana. 

SI03HE03 499620 7227078 AER 03 Vegetação limítrofe entre pastagem e fragmento de FOM Montana. 

SI04HE01 500608 7226588 AER 04 Riacho permanente no interior de fragmento de FOM Montana. 

SI04HE02 500564 7226581 AER 04 Trilha no interior de FOM. 

SI04HE01 500424 7226544 AER 04 Trilha no interior de FOM. 

SI05HE01 500547 7227046 AER 05 Área de monocultura limítrofe à FOM Montana. 

SI05HE02 500575 7227024 AER 05 Área de monocultura limítrofe à FOM Montana. 

SI05HE03 500653 7227031 AER 05 Área de monocultura limítrofe à FOM Montana. 

SI06HE01 499147 7227249 AER 06 Faxinal com características de pastagem suja. 

SI06HE02 499218 7227230 AER 06 Faxinal com características de pastagem suja. 

SI06HE03 499177 7227305 AER 06 Faxinal com características de pastagem suja. 

SI07HE01 501376 7226893 AER 07 Trilha em fragmento de FESD. 

SI07HE02 501361 7226963 AER 07 Trilha em fragmento de FESD. 

SI07HE03 501347 7227041 AER 07 Vegetação às margens do rio São João. 

SI08HE01 499897 7226026 AER 08 Trilha no interior de FOM. 

SI08HE02 499841 7226058 AER 08 Trilha no interior de FOM. 

SI08HE03 499791 7226108 AER 08 Vegetação às margens do rio São João. 

Legenda: FOM – Floresta Ombrófila Mista; FESD – Floresta Estacional Semidecidual. Nota: Datum Horizontal: WGS 84, 

Fuso 22J. Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

a. Métodos de Coleta de Dados 

A caracterização da composição herpetofaunística local foi realizada por meio de metodologia 

sistemática (Busca Ativa Limitada por Tempo) visando a realização das análises estatísticas e métodos 

complementares para composição qualitativa da taxocenose. A coleta dessas informações, para efeito 

de inventariamento e diagnóstico, foi realizada nos sítios amostrais pré-selecionados. 

Conforme o método de contagem por encontros visuais, realizou-se uma busca por ninhos de espuma, 

girinos, jovens e adultos em todos os microambientes potencialmente ocupados por animais 

correspondentes ao grupo da herpetofauna.  

Tais procedimentos foram aplicados durante o período diurno e noturno, nas áreas brejosas, córregos, 

poços e em trilhas que cortam as regiões de pasto/faxinal e nas proximidades aos fragmentos de matas 

existentes na área da UC, além de locais próximos às habitações humanas. As áreas de vegetação 
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herbácea (ex. pastagens e alguns locais no faxinal) que não possuíam características para encontro de 

anuros foram percorridas aleatoriamente ao longo das áreas compostas por esse tipo de formação. 

Para os répteis, as buscas ativas foram realizadas, sobretudo, no período diurno, por meio da procura 

ativa nas áreas de amostragem (em terra e em corpos-d’água), visualizações ocasionais e, 

adicionalmente, amostragens de estrada (road sampling) (FITCH, 1987). Foram consideradas áreas 

florestadas e de borda, sempre que possível, verificando-se locais passíveis de serem utilizados como 

abrigo, tais como: frestas em acúmulos e aglomerados rochosos; troncos caídos e madeira empilhada; 

vegetação marginal (borda) e camadas de folhiços acumuladas no chão nos ambientes averiguados. 

O registro da ocorrência de espécies de serpentes foi auxiliado pelo uso de gancho próprio para tal. 

Salienta-se, ainda, que o inventário de répteis é dificultado pelos hábitos do grupo, por exemplo, 

noturnos, fossoriais e a cripticidade, cujos representantes não formam aglomerados reprodutivos. 

Qualquer oportunidade de registro por visualização foi quantificada, considerando-se os animais 

encontrados e os indícios da ocorrência de espécies, como a presença de carcaças, girinos e/ou 

desovas de anuros (que puderam ser coletados com auxílio de redes e peneiras), assim como de mudas 

ou ovos de répteis. 

Já em relação à classificação taxonômica da herpetofauna, em razão das alterações recentes, optou-

se por relacionar as espécies constantes na lista de 2018 da Sociedade Brasileira de Herpetologia. Para 

auxílio nas identificações das espécies de répteis e anfíbios registradas no presente estudo, foram 

utilizados guias de campo especializados (e.g. MARQUES et al. 2001; FEIO et al., 2008), além de arquivo 

pessoal de vocalizações de anuros e a experiência profissional do técnico responsável pelo tema.  

Dessa forma, os métodos aplicados neste estudo e suas especificações estão apresentados na 

sequência. 

b. Procura Ativa Limitada por Tempo 

Esta técnica consiste em caminhar lentamente ao longo de trilhas, considerando ambos os lados da 

mesma, onde uma área de 5 metros de cada lado da trilha é amostrada até um comprimento de 3 a 4 

metros. Nessa área considerada, são vistoriados a serrapilheira, os troncos, as cavidades, a vegetação 

e os locais que podem servir de abrigo para a herpetofauna. As amostragens ocorrem durante o período 

noturno e diurno (Figura 5.5). Para cada transecção, realizou-se 1 hora de procura ativa. Segundo 

Martins (1993); Martins (1994); Martins e Oliveira (1998) e Bernarde (2004), é durante a noite que anuros, 

serpentes (em atividade ou em repouso) e lagartos (em repouso prolongado), por seus 

comportamentos, possibilitam maior probabilidade de encontro. 

Figura 5.5 Métodos empregados durante as amostragens de herpetofauna na região do MNESSJ. 

 

 
Legenda: A – Georreferenciamento dos pontos de amostragem; B – Busca ativa diurna em abrigos naturais; C – Busca 

ativa realizada em trilhas; D – Busca ativa noturna. Fonte: registros do Autor, 2019. 

Procurou-se amostrar o maior número de ambientes possível, dentre eles, conforme mencionado 

anteriormente, áreas de brejos, margem do rio São João, riachos e poças, nos períodos crepuscular e 

noturno. As áreas amostradas foram caracterizadas quanto aos aspectos de vegetação, observando o 

A B 

C D 



81 

 

Plano de Manejo do Monumento Natural Estadual Salto São João 

Encarte I - Contextualização, Enquadramento e Caracterização da UC e Região 

estado de conservação e a presença de corpos-d’água, sendo esses considerados permanentes ou 

temporários. Os ambientes, também, foram considerados como abertos ou fechados, de acordo com 

o porte da vegetação. 

c. Áudio Strip Transect 

Este método é exclusivamente utilizado para anuros, em que se trata do registro por meio de gravação 

da vocalização emitida pelos machos em atividade reprodutiva. Como a maioria dos anuros tem sua 

atividade de vocalização concentrada nas primeiras horas da noite, este foi o período utilizado (sempre 

observando o fotoperíodo). Os exemplares foram registrados por meio de zoofonia (machos em 

atividade de vocalização) e de visualização direta. Foi utilizado um gravador digital Olympus VN-4100®, 

com o intuito de registrar essas vocalizações, bem como auxiliar na identificação das espécies. 

d. Road Sampling 

O método Road Sampling (amostragem em estradas) (FITCH, 1987) é eficiente para todos os grupos, 

mas especialmente para a detecção de serpentes. Consiste em percorrer as estradas em baixa 

velocidade procurando espécimes que estejam parados ou deslocando-se por elas, assim como 

espécimes mortas por atropelamento são frequentemente registrados por esse método. Os resultados 

podem ser incluídos como observações fortuitas ou sistematizados, registrando-se a distância percorrida 

e os tipos de ambientes amostrados. 

Para a amostragem foram considerados os caminhos percorridos diariamente (estradas principais, 

secundárias e vias de acesso aos sítios de amostragem. Todos os anfíbios e répteis encontrados foram 

identificados e, quando possível, fotografados. 

e. Encontros Ocasionais 

Trata-se do encontro de animais durante o deslocamento entre os vários pontos de amostragem (Figura 

5.6). Segundo Zanella e Cechin (2006) é indicado que esse tipo de amostragem seja utilizado sempre 

em conjunto com outros métodos visto que inclui amostragens em outros substratos que não são 

amostrados (SAWAYA; MARQUES; MARTINS, 2008). Os dados obtidos com o encontro ocasional também 

foram inseridos no presente estudo. 

Figura 5.6 Registros da aplicação do método encontros ocasionais e identificação de espécies da 

herpetofauna na região do MNE Salto São João. 

 
Fonte: registros do Autor, 2019. 

f. Entrevistas 

Ao longo de toda a área amostrada, quando possível, foram realizadas entrevistas com trabalhadores 

da UC (Figura 5.7) e com moradores locais, com intuito de complementar o presente estudo 

herpetofaunístico. As entrevistas foram realizadas enfocando espécies que são mais frequentemente 

visualizadas pela população local. 

Guias de identificação com fotografias das espécies de provável ocorrência na região foram utilizados 

para um direcionamento das entrevistas de forma a confirmar, por meio da identificação visual, os 

relatos fornecidos pelos entrevistados. As espécies registradas por entrevistas foram rigorosamente 

avaliadas e só consideradas aquelas citadas que não apresentavam dúvidas quanto à sua 

identificação taxonômica. 
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Figura 5.7 Registros de entrevistas com moradores locais, para composição da herpetofauna de 

potencial ocorrência na área. 

 
Fonte: registros do Autor, 2019. 

g. Análises de Dados 

Mesmo que o inventário tenha ocorrido por meio de uma AER, faz-se necessária a realização de 

algumas análises estatísticas que auxiliam na compreensão dos resultados obtidos.  

Para padronização das análises estatísticas, bem como o cumprimento das premissas básicas das 

mesmas, as buscas ativas foram restritas por tempo (uma hora de busca noturna e uma hora de busca 

diurna em pontos determinados). Essa padronização permite uma amostragem homogênea. 

Com o intuito de avaliar a diversidade de anfíbios e répteis, foi utilizado o índice de diversidade de 

Shannon-Wiener (H’). Esse índice é a medida de diversidade mais utilizada em monitoramentos (ROSSO, 

1996). Para Wihlm (1972), esta equação é a mais satisfatória dentre as desenvolvidas para diversidade 

específica e de dominância, uma vez que expressa a importância relativa de cada espécie e não 

apenas a proporção entre espécies e indivíduos. Segundo Odum (1988), esse é o índice que atribui um 

maior peso às espécies raras, prevalecendo, dessa forma, o componente de riqueza de espécies (PEET, 

1974).  

O índice de Shannon assume, também, que os indivíduos são amostrados ao acaso de uma população 

indefinidamente grande (PIELOU, 1983) e que todas as espécies estão representadas na amostra 

coletada, sendo relativamente independente do tamanho da amostra. A base de cálculo é: 

𝐻′ = 𝑛 𝑙𝑜𝑔 𝑛 −  𝑓 𝑙𝑜𝑔 𝑓 𝑛 

Onde: 
H’ = índice de diversidade de espécies; 

n = número de indivíduos amostrados; 

fi = número de indivíduos da espécie i. 

Dessa forma, o índice de Shannon-Wiener mede o grau de incerteza em prever a que espécie 

pertencerá um indivíduo escolhido ao acaso, numa amostra de “S” espécies e “N” indivíduos. Quanto 

maior o valor do índice maior será a diversidade da área considerada. 

A dominância foi determinada pelo índice de Simpson (D), usado para determinar a abundância das 

espécies mais comuns ao invés de fornecer, simplesmente, uma medida de riqueza de espécies 

(MAGURRAN, 1988). Para o cálculo dos índices de diversidade supracitados foram considerados apenas 

registros de espécies por métodos sistematizados (busca ativa). 

Outro meio de validação estatística consiste na confecção das chamadas curvas de acumulação de 

espécies (ou curvas do coletor), onde são formas simples de avaliar como a riqueza de espécies varia 

de acordo com o esforço amostral, onde o número de taxa geralmente cresce até conferir crescimento 

assintótico, com o aumento no número de amostras (SANTOS 2003). Quando a curva atinge a 

estabilização (ponto assintótico) e não é observado incremento na riqueza com o aumento do esforço 

amostral, todas as espécies, teoricamente, terão sido amostradas. Dessa forma, essas curvas permitem 

estimar o número esperado de espécies em um conjunto de amostras e estimar o mínimo necessário de 

amostras para caracterização de uma comunidade. Outros índices biológicos podem ser usados em 

investigações sobre comunidades como, por exemplo, as curvas de rarefação de Sanders (1968).  

O método de rarefação foi proposto por Sanders (1968) e, posteriormente, revisto por Hurlbert (1971) e 

Simberloff (1972), representando uma ferramenta que possibilita comparações acerca da diversidade 

em áreas distintas e ainda responder à questão de qual o número de espécies esperado em uma 

segunda amostra independente com n indivíduos, a partir de uma amostra conhecida de n indivíduos 

(KREBS, 1989). Entretanto, para a aplicação das curvas de rarefação, premissas devem ser consideradas 
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incluindo a padronização das amostragens. Para isso, utilizou-se métodos estimadores de riqueza de 

espécies Jackknife 1ª ordem e o Bootstrap.  

A estimativa de espécies pelo método Bootstrap é calculada somando-se a riqueza observada à soma 

do inverso da proporção de amostras em que ocorre cada espécie. As equações de estimativas foram 

desenvolvidas por Smith e van Belle (1984), que também fornecem uma equação para cálculo de 

variância da estimativa. Esse método difere dos demais por utilizar dados de todas as espécies 

encontradas para estimar a riqueza total, não se restringindo apenas às espécies raras. Os métodos 

Jackknife e Bootstrap diferem na maneira como eles obtêm a amostra. O método Jackknife computa 

“n” subconjuntos (n = tamanho da amostra) pela eliminação sequencial de um caso de cada amostra. 

Assim, cada amostra tem um tamanho de n – 1 e difere apenas pelo caso omitido em cada amostra.  

Apesar do método Jackknife ter sido ultrapassado pelo Bootstrap como um eficiente estimador de 

intervalos de confiança e cálculos de significâncias, esse continua como uma medida viável de 

observações influentes (uma observação que exerce uma influência desproporcional sobre um ou mais 

aspectos das estimativas e essa influência pode ser baseada em valores extremos das variáveis) e uma 

opção para muitos pacotes estatísticos (Softwares). O método Bootstrap obtém sua amostra via 

amostragem com reposição da amostra original. A chave é a substituição das observações após a 

amostragem que permite ao pesquisador criar tantas amostras quanto necessárias e pouco se 

preocupar quanto à duplicação de amostras. Cada amostra pode ser analisada independentemente 

e os resultados compilados ao longo da amostra. Por exemplo, a melhor estimativa da média é 

exatamente a média de todas as médias estimadas ao longo das amostras analisadas. 

Utilizando estes estimadores é possível analisar a diferença de espécies estimada para a área e realizar 

comparações no que se refere aos resultados obtidos da riqueza observada. Em nenhuma análise 

estatística foram utilizados dados de amostragens de estrada e visualizações ocasionais. Logo, para as 

análises estatísticas feitas neste estudo foram realizadas pelo uso de dois softwares estatísticos: Systat 

11™ e Estimates Win 9.1™, objetivando o alcance dos parâmetros acima citados. 

Com relação à equitabilidade, esta refere-se ao padrão de distribuição de indivíduos entre as espécies, 

sendo proporcional à diversidade, exceto se houver codominância de espécies. A equitabilidade é mais 

comumente expressada pelo Índice de equitabilidade de Pielou:  

𝐽′ =  𝐻′(𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜) 𝐻′(𝑚𝑎𝑥)⁄  

Onde: 

H'max = É a diversidade máxima possível que pode ser observada se todas as espécies 

apresentarem igual abundância. 

O H' máximo é calculado pela seguinte equação: 

𝐻′(𝑚𝑥𝑖𝑚𝑜) = ln 𝑆 

Onde: 

S  = número total de espécies. 

Esse índice pode se apresentar proporcional à diversidade, exceto se houver codominância de espécie. 

Os dados de abundância encontrados nos levantamentos foram usados para cálculo desse índice. 

Para a avaliação do status de conservação das espécies registradas, frente às listas estaduais e nacional 

de espécies ameaçadas, foram utilizados como referências: para o nível estadual o Livro da Fauna em 

Extinção do Estado do Paraná (IAP, 2007); para o nível nacional a Lista das Espécies Ameaçadas de 

Extinção MMA (MMA, 2018); e para o nível global, os dados da The IUCN Red List (IUCN, 2018).  

5.1.3.5 Ictiofauna 

Para obtenção de dados primários sobre a ictiofauna do MNESSJ foi realizada uma fase de campo entre 

5 a 8 de maio de 2019 com o objetivo de amostrar o rio São João na área da UC e entorno. Na área a 

montante do salto foram selecionados dois pontos amostrais (Figura 5.8) para realização de coletas de 

peixes utilizando redes de espera com malhas variando entre 1,5 cm a 6,0 cm entre nós consecutivos. 

As redes foram expostas pelo período de 24 horas em cada ponto de coleta. Os peixes capturados 

foram anestesiados utilizando-se Benzocaína na concentração 1 g/l d’agua, posteriormente, foram 

fixados utilizando-se formol 10%, e após 48 h foram transferidos para álcool 70%. O material coletado foi 

identificado no laboratório de Ictiologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ressalta-se que 

a coleta da ictiofauna, para o desenvolvimento do plano de manejo, foi autorizada pela Licença de 

coleta ICMBio: 26640-1, conforme se observada no Anexo B. 

O substrato no trecho amostrado é composto predominantemente de lajes, com alguns trechos de areia 

e cascalho (Figura 5.9). A profundidade média no ponto 1 é de 1,5 m e no ponto 2 é de 3 m. As margens 
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apresentam vegetação bem preservada e alteração em alguns trechos, porém, se encontram em 

estágios avançados de regeneração. 

No trecho a jusante do Salto São João, devido à elevada turbulência (Figura 5.10), não foi possível 

realizar coletas com redes de espera, além disso, os equipamentos tradicionais de pesca são eficientes 

em águas com correnteza moderada a lenta e ineficazes em águas com velocidade de correnteza 

elevada. Para determinação da comunidade íctica, a jusante do Salto São João, foram considerados 

os registros descritos em estudos realizados na bacia do rio Ivaí. A determinação da composição 

ictiofaunística foi baseada em dados primários e secundários e separada em três setores: comunidade 

de riachos, comunidade a montante do Salto São João e Comunidade a jusante do Salto São João.  

Figura 5.8 Pontos amostrais para estudo da ictiofauna da região do MNE Salto São João. 

 
Legenda: A – Ponto 1, montante do Salto São João, tipo de ambiente rápido (correnteza) em profundidade média 

de 1,5 m; B – Ponto 2, montante do ponto 1, tipo de ambiente em poço em profundidade média de 3 m. Fonte: 

registros do Autor, 2019. 

Figura 5.9 Tipos de substratos nos pontos de amostragem da ictiofauna do MNE Salto São João. 

 
Legenda: A – Substrato de laje predominante nos pontos amostrados; B – Substrato composto por areia e cascalho 

nos pontos amostrados. Fonte: registros do Autor, 2019. 

Figura 5.10 Trecho do rio São João à jusante do Salto São João. 

 
Fonte: registro do Autor, 2019. 
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5.1.4 AVALIAÇÃO DE AMEAÇAS AO ECOSSISTEMA 

As ações humanas no meio natural normalmente provocam potenciais ameaças à integridade dos 

ecossistemas. O método aqui utilizado compõe, predominantemente, a avaliação das causas de 

origem antrópica com potenciais impactos sobre o ecossistema amostrado, bem como a avaliação de 

outras ameaças (naturais) incidentes na saúde da UC. No caso, a avaliação da ameaça não parte 

apenas das existentes, mas também daquelas potenciais que poderão afetar a UC de alguma maneira. 

Em termos técnicos, as análises partem da avaliação de “fontes de estresse” ao ecossistema, partindo 

da identificação, da análise das potenciais origens de impactos e de sua hierarquização em níveis de 

ameaça potencial. Por outro lado, a identificação do “estresse” (SAYRE et al., 2003), ou seja, alteração 

já causada ou efeito que uma determinada fonte de estresse causou às comunidades naturais, também 

constitui-se resultado esperado da AER. Essas identificações subsidiam a planificação de ações e as 

variáveis influentes no sucesso ou efetividade das ações (indicadores).  

Considerando a multidisciplinariedade da AER, a avaliação das ameaças aos ecossistemas se deu 

considerando cruzamentos das diversas áreas temáticas avaliadas. Na AER, com frequência se constata 

que um determinado estresse provoca efeitos em duração e intensidade diferenciados em cada grupo 

biológico, possibilitando diagnoses específicas sobre determinado grupo. Porém, o maior ganho da AER 

está na possibilidade de se produzir resultados conjugados ou agrupados, permitindo estabelecer uma 

avaliação do ecossistema como um todo.  

Elementos identificados nos meios físico e antrópico serão devidamente incorporados nas análises de 

cada grupo biológico, uma vez que impactos estão associados a essas duas frentes. Em especial, 

elementos como agricultura, uso do fogo, agrotóxicos, supressão vegetal, lançamento de resíduos ou 

efluentes, entre outros fatores, deverão ser analisados como base para a planificação de ações 

mitigadoras ou corretivas. 

Utilizou-se para a AER a análise hierárquica prioritária (Analytic Hierarchy Process – AHP), como meio de 

ajustar equações para aproximação da realidade e redução da subjetividade em função de 

desbalanços entre as variáveis. Para tal, o método da AHP foi utilizado conjuntamente ao pressuposto 

por Granizo et al. (2006), avaliando a severidade e abrangência das ameaças identificadas, conforme 

descreve-se na sequência. 

A severidade é qualificada de acordo com o grau de dano que está causando ao alvo de 

conservação, e sua qualificação se baseia nos seguintes critérios: 

 muito alta: é provável que o estresse elimine uma porção do alvo de conservação; 

 alta: é provável que o estresse deteriore gravemente uma porção do alvo; 

 média: é provável que o estresse deteriore seriamente uma porção do alvo; 

 baixa: é provável que o estresse deteriore moderadamente uma porção do alvo; 

 muito baixa: é provável que o estresse deteriore ligeiramente uma porção do alvo. 

A abrangência é qualificada utilizando como parâmetro a extensão geográfica do estresse sobre o alvo 

de conservação, no presente e em um prazo futuro fixado durante o exercício de planejamento. As 

qualificações para a abrangência são: 

 muito alta: é provável que o estresse esteja amplamente distribuído e afete todas ou quase 

todas as localizações (ou ocorrências) do alvo de conservação (mais de 80,01%); 

 alta: é provável que o estresse tenha ampla abrangência e afete muitas localizações 

(60,01-80%); 

 média: é provável que o estresse tenha uma abrangência local e afete algumas 

localizações (40,01-60%); 

 baixa: é provável que o estresse tenha abrangência limitada e afete poucas localizações 

(20,01-40%); 

 muito baixa: é provável que o estresse tenha abrangência mínima e afete poucas 

localizações (menos de 20%). 

Segundo Granizo et al. (2006), uma vez obtidos valores para a severidade e abrangência, promove-se 

sua combinação para obter um valor global do estresse para cada alvo de conservação utilizando os 

critérios do Quadro 5.4. 
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Na hierarquização das ameaças foram dados os seguintes valores: muito baixa – 1, baixa – 2, média –  3, 

alta – 4, muito alta – 5 e realizada a somatória para cada uma das ameaças, definindo qual das 

ameaças é a mais representativa. 

Quadro 5.4 Critérios para obter o valor da ameaça ao ecossistema. 

 SEVERIDADE 

A

B

R

A

N

G

Ê

N

C

I

A 

 Muito alta Alta Média Baixa Muito Baixa 

Muito alta Muita alta Alto Média Baixa Muito Baixa 

Alta Alta Alto Média Baixa Muito Baixa 

Média Média Médio Média Baixa Muito Baixa 

Baixa Baixa Baixo Baixa Baixa Muito Baixa 

Muito Baixa Muito Baixa Muito Baixa Muito Baixa Muito Baixa Muito Baixa 

Fonte: Granizo et al., 2006. 

5.1.5 INTEGRAÇÃO E SÍNTESE DO CONHECIMENTO 

A análise dos dados obtidos para os diferentes grupos vegetais e animais foi compilada com o auxílio 

de Sistema Geográfico de Informações – SIG. Tal procedimento permitiu estabelecer cruzamentos 

complexos de dados georreferenciados tanto para obter resultados e caracterização por sítio 

considerado, como para a totalidade da UC. 

As análises resultantes dos cruzamentos de informação espacial, associadas a dados alfanuméricos, 

forneceram subsídios para a classificação dos sítios amostrais em níveis de importância biológica e 

possibilitaram o estabelecimento de unidades de paisagem homogêneas. Os resultados especializados 

da AER foram utilizados, também, para subsidiar o zoneamento da UC a partir de diferentes planos de 

informação estabelecidos no SIG, isolados ou combinados entre si. 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO 

Os biomas e ecossistemas brasileiros apresentam biodiversidade considerada megadiversa, 

principalmente quando observadas as florestas tropicais, a exemplo do bioma Mata Atlântica detentora 

de uma das mais diversas biotas do planeta. 

Historicamente, a Mata Atlântica sofreu pressões intensas pelos processos de ocupação e colonização 

do país, cenário refletido em toda a extensão do bioma, o que potencializou a fragmentação florestal 

e a consequente perda da biodiversidade (MMA, 2007). 

No contexto nacional, os remanescentes do bioma têm sua conservação justificada pela alta 

biodiversidade, pela escassez de áreas remanescentes e pela alta pressão antrópica exercida, 

resultando na definição da Mata Atlântica remanescente como um hotspot mundial para a 

conservação (MYERS et al, 2000; MITTERMEIER et al., 2005). 

A paisagem local de Prudentópolis não teve evolução diferente dos demais rincões do país ao longo 

do tempo. O município passou pelo ciclo da madeira como um produtor importante de matéria prima 

florestal baseada em madeiras nobres. O abandono da atividade florestal em áreas já exploradas 

resultou em ocupações do solo atualmente destinadas predominantemente à agropecuária. 

Na sequência, apresentam-se os elementos da flora identificados no diagnóstico, como ferramenta 

para a elaboração do plano de manejo da UC. 

5.2.1 CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA 

A formação Floresta Ombrófila Mista - FOM, denominada também de Mata de Araucária, é 

característica do sul do Brasil, estendendo-se também às áreas geográficas mais elevadas 

caracterizadas como terras de altitude do sudeste brasileiro em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro 

(IBGE, 2012). Comumente, a FOM ocorre predominantemente entre 800 e 1.200 m s.n.m., excedendo 

esse intervalo de altitude em locais específicos de topo de serra, subdividindo-se em formações 

montanas e altomontanas (RODERJAN et al, 1993). 
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Conforme mapeamentos fitogeográficos elaborados no âmbito do projeto RADAMBRASIL (IBGE, 2004), 

e também pelo Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná – ITCG (2009), a região do MNE 

Salto São João (IBGE, 2004; ITCG, 2009) integra a região de domínio da chamada Mata Atlântica. 

Contempla fragmento de Floresta Ombrófila Mista Montana (FOM) de importância regional e local, 

notável por representar um elemento de ligação entre áreas importantes presentes no município, em 

especial, a Serra da Esperança.  

Na região de Prudentópolis ocorre exclusivamente a formação de FOM Montana, sendo que os 

remanescentes mais proeminentes e íntegros, apresentam um estrato contínuo e dominante, com dossel 

médio de 30 m de altura, podendo existir indivíduos que chegam até 40 m (RODERJAN et al, 1993). 

Em termos gerais, a região de Prudentópolis apresenta uma paisagem alterada, predominantemente, 

por práticas agrícolas, consequência do processo produtivo e da ocupação histórica das áreas. Próximo 

ao MNE Salto São João restam poucos remanescentes naturais de grande extensão, porém, há um 

grande corredor vegetal presente no vale da queda do Salto São João. É possível observar elementos 

característicos das formações de FOM, estando alteradas nas propriedades ao redor e melhor 

preservada no interior da UC (Figura 5.11). 

Figura 5.11 Aspecto da FOM no MNE Salto São João e área de influência da AER. 

Legenda: A e B – aspectos da FOM nas propriedades do entorno, em faxinais; C e D – interior da UC e sub-bosque 

presente. Fonte: registros do Autor, 2019. 

A caracterização fitogeográfica baseou-se em estudos técnicos e científicos existentes para a área do 

MNE Salto São João, além de localidades próximas de uma mesma ecorregião. 

Após a busca por portais de pesquisa, foram selecionados três estudos, a saber: (i) Gomes et al. (2010) – 

Levantamento fitossociológico no município de Prudentópolis; (ii) Lactec (2011) – Estudo de impacto 

ambiental do empreendimento Dois Saltos; (iii) Mazon et al. (2018) – Florística e fitossociologia de um 

fragmento de floresta ombrófila mista em sistema silvipastoril em Prudentópolis-PR. 

Com base nos dados secundários (Anexo C) foram contabilizadas 178 espécies, distribuídas em 70 

famílias botânicas, onde as mais representadas foram: Myrtaceae (18 espécies; 10,11%); Lauraceae (12; 

6,74%); Fabaceae (11; 6,18%); Euphorbiaceae (8; 4,49%); Polypodiaceae (8; 4,49%); Asteraceae (7; 

3,93%); Bromeliaceae (7; 3,93%); Cactaceae (5; 2,81%); Rubiaceae (5; 2,81%); demais (97; 2,25%). As 

espécies listadas caracterizam a FOM em sua melhor expressão. 

A B 

C D 
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Espécies ameaçadas foram constatadas, tais como a araucária Araucaria angustifolia (EN), xaxim-bugio 

Dicksonia sellowiana (EN), canela-sassafráz Ocotea odorifera (EN), imbuia Ocotea porosa (EN; VU), 

Rudgea parquioides (EN); cedro Cedrela fissilis (VU). 

Observando o entorno da UC, ao vale do rio São João, algumas expressões da fitofisionomia de alguns 

locais se diferem quando analisadas em sua composição. Em alguns pontos a característica do 

ambiente é diferente daqueles observados no interior do MNE Salto São João. As diferenças mais 

marcantes estão na calha do rio a jusante do salto, encaixada e com significativa diferença de altitude, 

apresenta condições ecológicas suficientes para a presença de espécies características de formações 

de Floresta Estacional Semidecidual (FESD), tais como a peroba-rosa Aspidosperma polyneurum, 

Balfourodendron riedelianum, Chrysophyllum gonocarpum, Chrysophyllum marginatum, Diatenopteryx 

sorbifolia, Helietta apiculata, Parapiptadenia rigida (RODERJAN et al., 2002; SCHEER; BLUM, 2011). 

Estruturalmente, apresenta mesmo aspecto das formações de FOM (Figura 5.12) porém divergindo em 

essência. Tais variações da composição florística, muito provavelmente, derivam das características 

microclimáticas presentes no vale, porém tal afirmação necessita de comprovação a partir de estudos 

científicos mais específicos. Na calha do rio, o solo é raso e facilmente são observados afloramentos 

rochosos por entre os indivíduos arbóreos, configurando um ambiente restritivo para a presença de 

espécies menos rústicas. 

Figura 5.12 Aspecto geral das formações vegetais presentes no vale do rio São João. 

 
Fonte: registros do Autor, 2019. 

5.2.2 COBERTURA VEGETAL E USO DO SOLO 

Conforme já mencionado (Subitem 3.3.1), o Monumento Natural Estadual Salto São João apresenta área 

territorial de 33,88 ha, de acordo com o Decreto nº 9.108 de sua criação, representando um fragmento 

de floresta dividido pelo rio São João. No entanto, a área real observada em mapeamento do ITCG é 

de 41,50 ha, o que se traduz em uma diferença significativa entre a área determinada no decreto e a 

área real, resultando em um montante de 7,62 ha de área para mais, em território, comparativamente 

à documentação de criação da UC. 

Isto posto, observa-se que no caso da área da UC, propriamente dita, há poucas classes de uso do solo, 

notadamente por seu tamanho pequeno, conforme pode ser observado na Tabela 5.1 e Figura 5.13. 

Tabela 5.1 Uso do solo do MNE Salto São João. 

CLASSES DA COBERTURA VEGETAL E USO DO SOLO ÁREA (ha) PERCENTUAL 

Massa-d'água 1,81 4,36 

Floresta Ombrofila Mista 39,01 94,00 

FOM ecótono FESD 0,68 1,64 

TOTAL 41,5 100,00 

Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 

A formação de FOM na UC apresenta-se consolidada como um maciço contínuo que se estende 

também pelas áreas vizinhas, dando uma boa conectividade entre áreas vegetadas da região do 

município, sendo dividida unicamente pelo rio São João. 
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Figura 5.13 Representação das classes de uso do solo da UC. 

 
Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

A porção sul da UC apresenta benfeitorias, como trilhas e acessos, que provocam rupturas na estrutura 

florestal especialmente no extrato inferior de sub-bosque, principalmente quando comparada à porção 

norte, no entanto, sem estabelecer efeitos ou impactos nos extratos superiores da floresta que se 

mantém relativamente bem conservada nessas áreas. 

Por outro lado, no vale do salto, há início de uma formação florestal com elementos muito fortes de 

FOM, mas com indivíduos de origem amazônica, tipicamente observadas em formações de Floresta 

Estacional Semidecidual - FES. Mesmo que predominantemente FOM, deve ser considerada como uma 

área de início de contato entre essas duas formações da Mata Atlântica. 

A classe “massa-d’água” representa uma área considerável de ocupação, especialmente pela 

representatividade da superfície do rio em seu percurso e pelo poço formado ao pé da cachoeira. 

Nessas formações naturais, há uma biota rica e pouco estudada, talvez em função do acesso 

rigorosamente difícil. Como exemplo, cita-se a grande quantidade de briófitas cobrindo o solo. 

Nesse sentido, os resultados de uso do solo na UC e na área de influência da AER, que totaliza 46,92 ha 

(ver Subitem 5.1.2), são apresentados na Tabela 5.2 e na Figura 5.14. 

Tabela 5.2 Uso do solo da área de influência da AER. 

CLASSES DA COBERTURA VEGETAL E USO DO SOLO ÁREA (ha) PERCENTUAL 

Açude 1,78 0,33 

Agricultura e pastagens 139,62 25,53 

Área Alterada 44,90 8,21 

Área Edificada 3,66 0,67 

Área em Regeneração 22,07 4,04 

Estrada 2,21 0,40 

Floresta Ombrófila Mista 253,19 46,29 

FOM ecótono FESD 57,55 10,52 

Massa-d'água 15,28 2,79 
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CLASSES DA COBERTURA VEGETAL E USO DO SOLO ÁREA (ha) PERCENTUAL 

Reflorestamento 6,11 1,12 

Solo Exposto 0,55 0,10 

TOTAL 546,92 100,00 

Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 

Figura 5.14 Representação das classes de uso do solo no entorno da UC (área de influência da AER). 

 
Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

Apesar da cobertura florestal estar presente em praticamente em toda a superfície da UC, destaca-se 

a quantidade de fragmentos de FOM na área de influência da AER, representando uma cobertura de 

46,29% da área total, ou seja, pode-se considerar que esta cobertura é um importante remanescente 

contínuo se comparado aos remanescentes do município e mesmo da região. E a UC constitui-se em 

um dos fragmentos representativos de FOM. 

No vale do salto há um corredor ecológico natural, presente pela própria formação geológica que 

encaixa o rio, estendendo-se além dos limites avaliados, ou seja, a expressão geomorfológica emoldura 

um remanescente florestal praticamente intacto e, conforme já mencionado, com elementos ecotonais 

entre FOM e FESD. 

Somadas as classes naturais, a saber: Floresta Ombrófila Mista; FOM ecótono FESD; e Massa-d'água, 

representa um valor de cobertura de 326,02 ha (59,61%) remanescentes na área de influência da AER. 

Observados os elementos antrópicos do uso do solo, a agricultura e pastagem representam o maior 

valor na área de influência da AER (139,62 ha; 25,53%), onde há plantios de soja, feijão e aveia, 

majoritariamente. Há duas propriedades confrontantes a unidade de conservação que realizam cultivos 

agrícolas de curta rotação com potencial de geração de impactos, especialmente pela aplicação de 

defensivos agrícolas. 

Aliada às práticas agrícolas e pastoris foi observada a classe “solo exposto” que refletem áreas aradas, 

gradeadas ou recentemente plantadas. Ainda que presentes, resultam em uma superfície 

relativamente pequena (0,55 ha). 
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A classe de reflorestamento (florestas plantadas para fins produtivos) compreende majoritariamente um 

plantio de eucalipto Eucalyptus sp. no entorno imediato da UC, a nordeste. Embora exótica, a espécie 

não tem potencial invasor na região de Prudentópolis. Compreende uma área de 6.11 ha (1,12%). 

Já na classe “áreas alteradas” foram agrupadas as áreas representadas essencialmente pelos faxinais 

e outras que demonstram sinais de intervenção humana. No caso dos faxinais, é comum a prática da 

limpeza de sub-bosque para inserção das criações e uso de plantas específicas com retorno 

econômico, como por exemplo a erva-mate. Ainda que alterados, esses fragmentos vegetais são 

importantes para a manutenção de condições ambientais em apoio a alguns grupos de fauna. Esta 

classe tem representatividade de 8,21% (44,90 ha). 

Áreas em regeneração tem ocorrência em 22,07 ha (4,04%), provavelmente resultantes de áreas de 

cultivo agrícola que foram abandonadas. 

5.2.3 RIQUEZA GERAL DA FLORA 

Foram registradas 111 espécies arbóreas e arbustivas no MNE Salto São João e área de influência da 

AER, distribuídas em 40 famílias botânicas (Apêndice A). Uma espécie foi reconhecida até gênero e 

duas espécies em nível de família. 

Scheer e Blum (2011) registram que para a Floresta Ombrófila Mista as famílias com maior número de 

espécies seriam Myrtaceae, Lauraceae e Fabaceae, fato semelhante ao observado neste trabalho. Por 

outro lado, a família Fabaceae, como umas das mais diversas, associada à presença de famílias de 

climas mais quentes como Sapotaceae e Meliaceae demostram influência da Floresta Estacional 

Semidecidual na região. 

Em termos de espécies, a presença de Araucaria angustifolia associada às Ocotea porosa, Matayba 

elaeagnoides, Casearia decandra, Cinnamodendron dinisii, Drimys brasiliensis, Ilex paraguariensis e 

Jacaranda puberula, confirmam que a área é de Floresta Ombrófila Mista em essência. No entanto, há 

presença de espécies da Floresta Estacional Semidecidual como Aspidosperma polyneuron, 

Balfourodendron riedelianum, Chrysophyllum gonocarpum, Chrysophyllum marginatum, Diatenopteryx 

sorbifolia, Helietta apiculata, Parapiptadenia rigida sugerindo que há certa influência dessa formação 

na composição florística regional (RODERJAN et al., 2002; SCHEER; BLUM, 2011). 

A família com maior número de espécies foi Myrtaceae (13 spp.), seguida de Lauraceae (12), Fabaceae 

(12), Rutaceae (6), Melastomataceae (5), Sapindaceae (5), Aquifoliaceae (4), Primulaceae (4), 

Salicaceae (4), Cyatheaceae (3) e Rubiaceae (3). Essas 11 famílias somadas representam 64% de toda 

a diversidade florística registrada (Tabela 5.2). Entre essas famílias chama especial atenção a presença 

de três espécies de pteridófitas arborescentes da família Cyatheaceae, representada pelos gêneros 

Cyathea e Alsophila com duas espécies e uma, respectivamente.  

Tabela 5.2 Principais famílias botânicas no MNE Salto São João e na área de influência da AER. 

FAMÍLIA NUMERO DE ESPÉCIES PORCENTAGEM 

Myrtaceae 13 12 

Lauraceae 12 11 

Fabaceae 12 9 

Rutaceae 6 6 

Melastomataceae 5 5 

Sapindaceae 5 5 

Aquifoliaceae 4 4 

Primulaceae 4 4 

Salicaceae 4 4 

Cyatheaceae 3 3 

Rubiaceae 3 3 

Outras 29 famílias 40 36 

Total 111 100% 

Fonte: elaborada pelo o Autor, 2019. 
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5.2.3.1 Análise Fitossociológica 

A área total amostrada na área do MNE Salto São João e área de influência da AER foi de 1.600 m², 

sendo encontrada uma densidade de 2.150 ind./ha e área basal de 38,06 m²/ha. Registrou-se 78 

espécies em 31 famílias (Tabela 5.3). 

Tabela 5.3 Parâmetros gerais obtidos na análise fitossociológica. 

PARÂMETRO VALORES 

Número de indivíduos 344 

Número de espécies 78 

Número de famílias 31 

Densidade (ind./ha) 2.150 

Área basal (m²/ha) 38,06 

Diâmetro médio (cm) 12,54 

Diâmetro mínimo (cm) 4,77 

Diâmetro máximo (cm) 58,25 

Desvio padrão diâmetro (cm) 8,25 

Altura média (m) 9,44 

Desvio padrão altura (m) 3,82 

Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 

Na Figura 5.15 são mostradas a curva Espécie x Área e as curvas dos estimadores de diversidade 

Jackknife 1 e Chao 1. A curva Espécie x Área mostra uma tendência ascendente, indicando que a 

suficiência amostral para as espécies não foi atingida. De forma semelhante, o estimador de riqueza 

Jackknife 1 sugere que haveria ocorrência de 110 espécies, sendo que para esse estimador 71% da 

riqueza esperada foi atingida na amostragem. Para o estimador Chao 1 haveria uma riqueza de 98 

espécies, o que resultaria que 80% das espécies foram registradas. 

Predominaram indivíduos com fustes finos, sendo que a comunidade estudada apresenta uma 

distribuição diamétrica semelhante a um J-invertido, típico de florestas multiâneas. O diâmetro médio 

registrado foi de 12,54 ± 8,25 cm, com diâmetro mínimo de 4,77 cm e diâmetro máximo de 58,25 cm. A 

comunidade apresentou uma altura média de 9,44 ± 3,82 m, com a grande maioria dos indivíduos 

localizados nas classes de 5 a 15 m (Figura 5.16). 

Figura 5.15 Representação gráfica da curva espécie x área e estimadores de diversidade da flora. 

 
Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 
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Figura 5.16 Representação gráfica da classe de diâmetro e classe de altura. 

 

 
Fonte: elaboradas pelo Autor, 2019. 

Na Tabela 5.4 são mostrados os parâmetros fitossociológicos das espécies arbóreas amostradas neste 

estudo. As análises indicam que a espécie com maior porcentagem de importância (PI) foi Matayba 

elaeagnoides com 7,6%, destacando-se pela sua densidade e frequência. Em seguida, aparece 

Casearia obliqua com 5,2%, Syagrus romanzoffiana (4,1%), Ocotea puberula (4%), Clethra scabra (3,9%), 

Ocotea nutans (3,4%), Diatenopteryx sorbifolia (3,3%), Luehea divaricata (3%) e Prunus myrtifolia (3%). As 

demais espécies tiveram valores de PI inferior a 2,9%. A soma das nove espécies mais importantes 

representa 37,6%. 

Tabela 5.4 Parâmetros fitossociológicos do componente arbóreo.  

ESPÉCIE NI NP DENA DENR FRQA FRQR DOMA DOMR PI 

Matayba elaeagnoides 41 10 256 11.9 63 4.9 2.2747 6.0 7.6 

Casearia obliqua 16 8 100 4.7 50 3.9 2.6876 7.1 5.2 

Syagrus romanzoffiana 11 8 69 3.2 50 3.9 1.9525 5.1 4.1 

Ocotea puberula 10 4 63 2.9 25 2.0 2.7580 7.2 4.0 

Clethra scabra 14 5 88 4.1 31 2.5 1.9738 5.2 3.9 

Ocotea nutans 11 8 69 3.2 50 3.9 1.2106 3.2 3.4 

Diatenopteryx sorbifolia 4 2 25 1.2 13 1.0 2.9411 7.7 3.3 
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ESPÉCIE NI NP DENA DENR FRQA FRQR DOMA DOMR PI 

Luehea divaricata 10 6 63 2.9 38 3.0 1.1918 3.1 3.0 

Prunus myrtifolia 7 6 44 2.0 38 3.0 1.4900 3.9 3.0 

Eugenia pluriflora 15 3 94 4.4 19 1.5 1.0545 2.8 2.9 

Cinnamomum sellowianum 7 5 44 2.0 31 2.5 1.4613 3.8 2.8 

Campomanesia xanthocarpa 7 5 44 2.0 31 2.5 1.3758 3.6 2.7 

Araucaria angustifolia 6 3 38 1.7 19 1.5 1.7772 4.7 2.6 

Ocotea porosa 2 2 13 0.6 13 1.0 1.9799 5.2 2.3 

Ilex paraguariensis 8 6 50 2.3 38 3.0 0.4933 1.3 2.2 

Myrsine gardneriana 9 5 56 2.6 31 2.5 0.2395 0.6 1.9 

Dalbergia brasiliensis 5 4 31 1.5 25 2.0 0.7739 2.0 1.8 

Casearia sylvestris 7 5 44 2.0 31 2.5 0.3104 0.8 1.8 

Allophylus semidentatus 6 5 38 1.7 31 2.5 0.2331 0.6 1.6 

Nectandra lanceolata 4 4 25 1.2 25 2.0 0.5771 1.5 1.5 

Symplocos tenuifolia 8 2 50 2.3 13 1.0 0.5072 1.3 1.5 

Sebastiania brasiliensis 7 3 44 2.0 19 1.5 0.4004 1.1 1.5 

Ilex theezans 5 3 31 1.5 19 1.5 0.2836 0.7 1.2 

Nectandra megapotamica 2 2 13 0.6 13 1.0 0.7991 2.1 1.2 

Vernonanthura discolor 3 2 19 0.9 13 1.0 0.5175 1.4 1.1 

Fabaceae sp.1 1 1 6 0.3 6 0.5 0.8931 2.3 1.0 

Alsophila setosa 3 3 19 0.9 19 1.5 0.2057 0.5 1.0 

Cupania vernalis 3 3 19 0.9 19 1.5 0.1764 0.5 0.9 

Casearia decandra 3 3 19 0.9 19 1.5 0.1177 0.3 0.9 

Zanthoxylum rhoifolium 3 3 19 0.9 19 1.5 0.0734 0.2 0.8 

Eugenia involucrata 4 2 25 1.2 13 1.0 0.1158 0.3 0.8 

Myrcia splendens 4 2 25 1.2 13 1.0 0.0966 0.3 0.8 

Vitex megapotamica 2 2 13 0.6 13 1.0 0.3141 0.8 0.8 

Dahlstedtia floribunda 3 2 19 0.9 13 1.0 0.1642 0.4 0.8 

Fabaceae sp.2 3 1 19 0.9 6 0.5 0.3346 0.9 0.7 

Psychotria vellosiana 4 1 25 1.2 6 0.5 0.1814 0.5 0.7 

Ilex brevicuspis 2 2 13 0.6 13 1.0 0.2022 0.5 0.7 

Cabralea canjerana 3 2 19 0.9 13 1.0 0.0905 0.2 0.7 

Rudgea jasminoides 3 2 19 0.9 13 1.0 0.0854 0.2 0.7 

Parapiptadenia rigida  4 1 25 1.2 6 0.5 0.0877 0.2 0.6 

Zanthoxylum petiolare 2 2 13 0.6 13 1.0 0.1152 0.3 0.6 

Schinus terebinthifolia 2 2 13 0.6 13 1.0 0.1067 0.3 0.6 

Machaerium paraguariense 2 2 13 0.6 13 1.0 0.1027 0.3 0.6 

Ocotea indecora 2 2 13 0.6 13 1.0 0.0948 0.2 0.6 

Jacaranda puberula 2 2 13 0.6 13 1.0 0.0850 0.2 0.6 

Myrsine umbellata 1 1 6 0.3 6 0.5 0.3734 1.0 0.6 

Piptocarpha axillaris 3 1 19 0.9 6 0.5 0.1279 0.3 0.6 

Mollinedia clavigera 2 2 13 0.6 13 1.0 0.0500 0.1 0.6 

Miconia inconspicua 2 2 13 0.6 13 1.0 0.0326 0.1 0.6 

Myrcia multiflora 2 2 13 0.6 13 1.0 0.0323 0.1 0.6 

Allophylus edulis 3 1 19 0.9 6 0.5 0.1011 0.3 0.5 

Annona sylvatica 2 1 13 0.6 6 0.5 0.1623 0.4 0.5 

Handroanthus chrysotricus 2 1 13 0.6 6 0.5 0.0681 0.2 0.4 

Cinnamodendron dinisii 2 1 13 0.6 6 0.5 0.0519 0.1 0.4 

Myrcia retorta 2 1 13 0.6 6 0.5 0.0506 0.1 0.4 

Cyathea corcovadensis 1 1 6 0.3 6 0.5 0.1477 0.4 0.4 

Machaerium nyctitans 1 1 6 0.3 6 0.5 0.1424 0.4 0.4 

Ocotea diospyrifolia 1 1 6 0.3 6 0.5 0.1345 0.4 0.4 

Lithraea molleoides 1 1 6 0.3 6 0.5 0.1296 0.3 0.4 

Sorocea bonplandii 1 1 6 0.3 6 0.5 0.1265 0.3 0.4 

Myrcia hebepetala 1 1 6 0.3 6 0.5 0.1052 0.3 0.4 
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ESPÉCIE NI NP DENA DENR FRQA FRQR DOMA DOMR PI 

Calyptranthes concinna 1 1 6 0.3 6 0.5 0.0699 0.2 0.3 

Mimosa scabrella 1 1 6 0.3 6 0.5 0.0663 0.2 0.3 

Balfourodendron riedelianum 1 1 6 0.3 6 0.5 0.0485 0.1 0.3 

Cedrela fissilis 1 1 6 0.3 6 0.5 0.0478 0.1 0.3 

Ocotea pulchella 1 1 6 0.3 6 0.5 0.0448 0.1 0.3 

Chrysophyllum gonocarpum 1 1 6 0.3 6 0.5 0.0398 0.1 0.3 

Endlicheria paniculata 1 1 6 0.3 6 0.5 0.0390 0.1 0.3 

Myrsine parvula 1 1 6 0.3 6 0.5 0.0390 0.1 0.3 

Eugenia oeidocarpa 1 1 6 0.3 6 0.5 0.0349 0.1 0.3 

Roupala montana 1 1 6 0.3 6 0.5 0.0275 0.1 0.3 

Helietta apiculata 1 1 6 0.3 6 0.5 0.0161 0.0 0.3 

Laplacea fruticosa 1 1 6 0.3 6 0.5 0.0161 0.0 0.3 

Ilex dumosa 1 1 6 0.3 6 0.5 0.0152 0.0 0.3 

Cordyline spectabilis 1 1 6 0.3 6 0.5 0.0144 0.0 0.3 

Inga virescens 1 1 6 0.3 6 0.5 0.0119 0.0 0.3 

Myrsine coriacea 1 1 6 0.3 6 0.5 0.0119 0.0 0.3 

Pimenta pseudocaryophyllus 1 1 6 0.3 6 0.5 0.0119 0.0 0.3 

Morto 20 11 125 5.8 69 5.4 0.7617 2.0 4.4 

Total 344  2150 100.0 1269 100.0 38.0601 100.0 100.0 

Legenda: NI – Número de indivíduos; NP – Número de parcelas em que ocorre; DENA – Densidade absoluta; 

DENR – Densidade relativa; FRQA – Frequência absoluta; FRQR – Frequência relativa; DOMA – Dominância absoluta; 

DOMR – Dominância relativa; PI – Porcentagem de Importância. Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 

As espécies com maior densidade foram Matayba elaeagnoides com 11,9%, seguida por Casearia 

obliqua (4,7%), Eugenia pluriflora (4,4%) e Clethra scabra (4,1%). Como as mais frequentes destaca-se 

Matayba elaeagnoides (63%), Casearia obliqua (50%), Syagrus romanzoffiana (50%) e Ocotea nutans 

(50%). Entre as espécies com maior dominância aparece Diatenopteryx sorbifolia (7,7%), Ocotea 

puberula (7,2%), Caearia obliqua (7,1%), Matayba elaeagnoides (6%), Ocotea porosa (5,2%), Clethra 

scabra (5,2%) e Syagrus romanzoffiana (5,1%). 

Entre as espécies com algum grau de ameaça foram destaques araucária Araucaria angustifolia e 

imbuia Ocotea porosa com 2,6% e 2,3% de PI, respectivamente. Essas duas espécies apresentaram 

pequenas densidades e frequência, porém seus indivíduos eram formados por árvores de grandes 

diâmetros, evidenciado pela sua alta dominância. Cedrela fissilis apresentou baixo valor de importância 

na comunidade estudada. No entanto, cabe ressaltar que durante os trabalhos de campo foram 

observados outros indivíduos dessas três espécies, alguns com porte e diâmetro expressivos. 

Apesar de constar como “Quase Ameaçada” (CNCFLORA, 2013) nas avaliações de risco de extinção, 

Ocotea puberula destacou-se com 4% de PI, apresentando uma densidade de 63 ind./ha. 

Com relação à fitossociologia, na área amostrada, não foi registrada espécie exótica. Isso não significa 

que não haja exóticas na área do MNE Salto São João e na área de influência da AER. A ausência de 

espécies exóticas nas análises fitossociológicas evidencia o baixo impacto na comunidade avaliada. 

No entanto, observações de campo mostram que espécies com potencial invasor de áreas florestadas 

(Eriobotrya japonica e Houvenia dulcis) estavam iniciando o processo de invasão, constatadas por 

inúmeros indivíduos na regeneração. 

Árvores mortas apareceram em 70% das unidades amostrais, representadas por 20 indivíduos, sendo o 

diâmetro mínimo de 4,77 cm e o diâmetro máximo 16,8 cm. No conjunto da fitossociologia os indivíduos 

mortos representaram 4,4% no PI. A presença de árvores mortas é um processo natural das florestas e 

está associado à dinâmica de regeneração das espécies, podendo indicar uma mudança de um 

estágio sucessional mais simples para um mais complexo. 

Com relação às famílias botânicas, Lauraceae foi a mais importante com 15,3% de PI, destacando-se 

pela sua frequência (100%) e dominância (23,9%). Em seguida, aparece Sapindaceae com 13,4%, 

destacando-se pela sua densidade (356 ind./ha) e dominância (15,1%). Myrtaceae (8,5%) e Salicaceae 

(7,7%) aparecem em 3º e 4º lugar em importância (Tabela 5.5). Somadas, essas quatro famílias 

representam 45% de PI, correspondendo a 47,1% dos indivíduos amostrados e 54,9% de dominância. 
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Tabela 5.5 Parâmetros fitossociológicos das famílias. 

FAMÍLIAS NI NP DENA DENR FRQA FRQR DOMA DOMR PI 

Lauraceae 41 16 256 11.9 100.0 9.9 9.1000 23.9 15.3 

Sapindaceae 57 14 356 16.6 87.5 8.7 5.7300 15.1 13.4 

Myrtaceae 38 11 238 11.1 68.8 6.8 2.9500 7.7 8.5 

Salicaceae 26 12 163 7.6 75.0 7.5 3.1200 8.2 7.7 

Fabaceae 21 8 131 6.1 50.0 5.0 2.5800 6.8 5.9 

Aquifoliaceae 16 10 100 4.7 62.5 6.2 0.9900 2.6 4.5 

Arecaceae 11 8 69 3.2 50.0 5.0 1.9500 5.1 4.4 

Clethraceae 14 5 88 4.1 31.3 3.1 1.9700 5.2 4.1 

Malvaceae 10 6 63 2.9 37.5 3.7 1.1900 3.1 3.3 

Rosaceae 7 6 44 2.0 37.5 3.7 1.4900 3.9 3.2 

Primulaceae 12 7 75 3.5 43.8 4.4 0.6600 1.7 3.2 

Araucariaceae 6 3 38 1.7 18.8 1.9 1.7800 4.7 2.8 

Rutaceae 7 7 44 2.0 43.8 4.4 0.2500 0.7 2.4 

Asteraceae 6 3 38 1.7 18.8 1.9 0.6500 1.7 1.8 

Euphorbiaceae 7 3 44 2.0 18.8 1.9 0.4000 1.1 1.7 

Symplocaceae 8 2 50 2.3 12.5 1.2 0.5100 1.3 1.6 

Rubiaceae 7 3 44 2.0 18.8 1.9 0.2700 0.7 1.5 

Cyatheaceae 4 4 25 1.2 25.0 2.5 0.3500 0.9 1.5 

Bignoniaceae 4 3 25 1.2 18.8 1.9 0.1500 0.4 1.1 

Meliaceae 4 3 25 1.2 18.8 1.9 0.1400 0.4 1.1 

Anacardiaceae 3 3 19 0.9 18.8 1.9 0.2400 0.6 1.1 

Lamiaceae 2 2 13 0.6 12.5 1.2 0.3100 0.8 0.9 

Monimiaceae 2 2 13 0.6 12.5 1.2 0.0500 0.1 0.7 

Melastomataceae 2 2 13 0.6 12.5 1.2 0.0300 0.1 0.6 

Annonaceae 2 1 13 0.6 6.3 0.6 0.1600 0.4 0.5 

Canellaceae 2 1 13 0.6 6.3 0.6 0.0500 0.1 0.4 

Moraceae 1 1 6 0.3 6.3 0.6 0.1300 0.3 0.4 

Sapotaceae 1 1 6 0.3 6.3 0.6 0.0400 0.1 0.3 

Proteaceae 1 1 6 0.3 6.3 0.6 0.0300 0.1 0.3 

Theaceae 1 1 6 0.3 6.3 0.6 0.0200 0.0 0.3 

Asparagaceae 1 1 6 0.3 6.3 0.6 0.0100 0.0 0.3 

Legenda: NI – Número de indivíduos; NP – Número de parcelas em que ocorre; DENA – Densidade absoluta; 

DENR – Densidade relativa; FRQA – Frequência absoluta; FRQR – Frequência relativa; DOMA – Dominância absoluta; 

DOMR – Dominância relativa; PI – Porcentagem de Importância. Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 

5.2.3.2 Caracterização do Estágio de Desenvolvimento da Vegetação 

A definição do estágio de desenvolvimento de vegetação do MNE Salto São João e área de influência 

da AER seguiu os parâmetros estabelecidos na Resolução CONAMA n° 02/1994, tendo como critério de 

amostragem dos indivíduos arbóreos CAP igual ou superior a 20 cm. Assim, as análises que baseiam essa 

discussão são oriundas do critério de inclusão estabelecido pela referida Resolução (Tabela 5.6). 

Tabela 5.6 Caracterização do estágio de desenvolvimento dos sítios da área do MNE Salto São João 

e da área de influência da AER. 

PARÂMETRO AER1 AER2 AER3 AER4 AER5 AER6 AER7 AER8 

Número de parcelas 3 2 2 2 1 2 2 2 

Número de indivíduos 50 37 42 41 18 19 39 31 

Número de espécies 25 18 16 12 17 11 23 16 

Número de famílias 18 7 11 10 14 9 15 11 

Densidade (ind./ha) 1667 1850 2100 2050 1800 950 1950 1550 

Área basal (m²/ha) 32,69 46,30 29,96 42,10 28,91 41,47 33,59 39,45 

Diâmetro médio (cm) 13,8 14,8 12,3 13,7 13,3 20,5 13,6 15,3 
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PARÂMETRO AER1 AER2 AER3 AER4 AER5 AER6 AER7 AER8 

Diâmetro mínimo (cm) 6,7 6,5 6,4 6,7 6,4 6,8 6,4 6,4 

Diâmetro máximo (cm) 42,6 39,5 35,7 58,2 23,7 49,0 31,0 38,3 

Amplitude diamétrica (cm) 35,9 33.0 29,3 51,5 17,3 42,2 24,6 31,9 

Desvio padrão diâmetro 

(cm) 

7,7 10,2 5,7 8,7 5,4 11,9 6,0 9,6 

Altura média (m) 11,3 10,6 10,0 10,0 10,2 10,5 9,0 9,4 

Altura máxima (m) 20 22 18 17 16 18 16 15 

Desvio padrão altura (m) 3,8 5,2 3,6 3,0 3,2 4,8 3,3 2,9 

Fisionomia arbórea arbórea arbórea arbórea arbórea arbórea arbórea arbórea 

Estrato 2-3 2-3 1 2 2-3 1 2-3 2-3 

Estágio sucessional avançado avançado médio médio / 

avançado 

médio médio/ 

avançado 

médio/ 

avançado 

médio/ 

avançado 

Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 

De acordo com as análises, a vegetação da área de influência da AER, se enquadra como floresta 

secundária em estágio médio de regeneração ou também floresta secundária em estágio avançado 

de regeneração, dependendo do fragmento considerado, indicando que algumas áreas sofreram 

interferência severa ou mesmo corte raso em um passado recente. Para cada sítio houve constatação 

de elementos diferenciados em termos de número de espécies, altura média, medidas diamétrias e 

composição das espécies, indicando que as influências antrópicas ocorreram de forma não 

homogênea quando se considera a área da UC. Assim, a análise dos sítios amostrados resultou em 

variações no estágio de regeneração (Figura 5.17). Não ocorreram sítios ou mapeamentos com 

constatação de estágio inicial na UC. 

Todos os sítios analisados apresentaram uma fisionomia arbórea com dois ou três estratos, à exceção 

dos sítios AER3 e AER6 que continham apenas um estrato. No caso do sítio AER3, a vegetação era 

composta por árvores com altura média de 10 m com alguns indivíduos emergentes podendo atingir 

até 18 m, enquanto o sítio AER6 era formado apenas pelas árvores do dossel com altura média de 

10,5 m, sendo que abaixo do dossel não havia presença de árvores por se tratar de uma área de 

produção e criação de animais (faxinal) (Figura 5.18). A altura média entre os diferentes sítios variou de 

9 a 11,5 m, altura do dossel entre 16 a 22 m, grande amplitude diamétrica e área basal com variação 

entre 28,91 m²/ha a 46,30 m²/ha. 

A área basal entre os sítios teve uma variação de 28,91 m²/ha nas áreas em estágio médio de 

regeneração até um valor máximo de 46,30 m²/ha em áreas de estágio mais avançado. O diâmetro 

médio variou entre 12,3 cm a 20,5 cm. 

Figura 5.17 Fisionomia de florestas em estágio médio e avançado de desenvolvimento na área de 

influência da AER. 

 
Nota: vista de floresta em estágio médio, à esquerda; vista de floresta em estágio avançado, à direita. Fonte: registros 

do Autor, 2019. 

Em alguns sítios houve uma grande diferença entre o número de espécies, com extremos de 25 espécies 

no sítio AER1 e 11 espécies no AER6. Isso se deve ao fato da intensidade amostral ter sido diferente entre 

esses dois sítios e também porque o sítio AER6 encontra-se em um faxinal no qual somente as espécies 

do dossel são mantidas, enquanto o restante da vegetação, normalmente, é retirado. Isso também se 
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reflete na menor densidade de indivíduos nesse sítio, que foi de apenas 950 ind./ha, contrastando com 

os outros sítios que apresentaram densidades acima de 1.550 ind./ha. 

Figura 5.18 Fisionomia arbórea de florestas na área de influência da AER.  

 
Nota: vista de floresta com um único estrato, à esquerda; vista de floresta com dois ou três estratos, à direita. Fonte: 

registros do Autor, 2019. 

As dez espécies mais importantes na análise fitossociológica na caracterização do estágio de 

desenvolvimento são mostradas na Tabela 5.7. A espécie com maior PI foi Matayba elaeagnoides (7,7%), 

que se destaca por sua densidade e frequência, seguida por Casearia obliqua (5,3%) e Syagrus 

romanzoffiana (4,7%). 

Tabela 5.7 Parâmetros fitossociológicos das dez espécies com maior porcentual de importância. 

ESPÉCIES NI NP DENA DENR FRQA FRQR DOMA DOMR PI 

Matayba elaeagnoides 33 9 206,3 11,91 56,25 5,33 2,15 5,81 7,7 

Casearia obliqua 14 6 87,5 5,05 37,50 3,55 2,66 7,17 5,3 

Syagrus romanzoffiana 11 8 68,8 3,97 50,00 4,73 1,95 5,27 4,7 

Ocotea puberula 10 4 62,5 3,61 25,00 2,37 2,76 7,44 4,5 

Clethra scabra 13 4 81,3 4,69 25,00 2,37 1,95 5,28 4,1 

Diatenopteryx sorbifolia 4 2 25,0 1,44 12,50 1,18 2,94 7,94 3,5 

Prunus myrtifolia. 7 6 43,8 2,53 37,50 3,55 1,49 4,02 3,4 

Ocotea nutans 7 6 43,8 2,53 37,50 3,55 1,16 3,14 3,1 

Campomanesia 

xanthocarpa 

7 5 43,8 2,53 31,25 2,96 1,38 3,71 3,1 

Araucaria angustifolia 6 3 37,5 2,17 18,75 1,78 1,78 4,80 2,9 

Morto 11 9 68,8 3,97 56,25 5,33 0,62 1,69 3,7 

Legenda: NI = Número de indivíduos; NP = Número de parcelas em que ocorre; DENA = Densidade absoluta; DENR = 

Densidade relativa; FRQA = Frequência absoluta; FRQR = Frequência relativa; DOMA = Dominância absoluta; 

DOMR = Dominância relativa; PI = Porcentagem de Importância. Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 

As espécies de maior dominância foram Diatenopteryx sorbifolia (7,94%), Ocotea puberula (7,44%), 

Casearia obliqua (7,17%), Matayba elaeagnoides (5,81%) e Clethra scabra (5,27%). Diatenopteryx 

sorbifolia é representada apenas por quatro indivíduos, porém, todos de grande porte com diâmetros 

elevados, resultando em uma grande dominância. A presença de espécies pioneiras e secundárias 

iniciais entre as de maior dominância, como por exemplo, Ocotea puberula e Clethra scabra, corrobora 

o enquadramento da vegetação em estágio médio e avançado de regeneração, pois essas espécies 

são compostas por indivíduos de grande porte e que serão substituídas pelas espécies mais exigentes 

quanto às condições ecológicas. 

Os indivíduos mortos apresentaram um PI de 3,7%, com uma densidade de ca. (componente arbóreo) 

69 ind./ha e frequência de 56%. Esses valores podem estar representando a substituição progressiva das 

espécies no processo evolutivo da vegetação. 
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5.2.4 ESPÉCIES RELEVANTES 

Apresentam-se, a seguir, as espécies ameaçadas e exóticas da flora presentes na área de influência da 

AER, destacando-se que não foram registradas espécies endêmicas para a região do estudo. 

5.2.4.1 Ameaçadas 

Segundo as avaliações de risco de extinção consultadas (IUCN, 2019; CNCFLORA, 2019) e a Lista 

Vermelha de Plantas Ameaçadas de Extinção no Estado do Paraná (PARANÁ, 1995), na área de 

influência da AER foram registradas três espécies categorizadas “Em Perigo” de extinção, uma espécie 

como “Vulnerável” e duas espécies em “Quase Ameaçada”. 

Dezenove espécies são avaliadas como “Menos Preocupante”, enquanto 77 espécies apresentavam 

dados insuficientes ou não foram avaliadas (Tabela 5.8). 

Tabela 5.8 Categorias de risco de extinção na área de influência da AER. 

STATUS NÚMERO DE ESPÉCIE PORCENTAGE 

Não avaliada 75 74 

Menos preocupante 19 19 

Em perigo 3 3 

Dados insuficientes 2 2 

Quase ameaçada 2 2 

Vulnerável 1 1 

Total 102 100% 

Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 

No Quadro 5.5 podem ser observadas as espécies enquadradas nas categorias “Em Perigo”, 

“Vulnerável” e “Quase Ameaçada”. 

Quadro 5.5 Espécies da flora com algum grau de ameaça na área de influência da AER. 

FAMÍLIA ESPÉCIE STATUS 

Apocynaceae Aspidosperma polyneuron EN1 

Araucariaceae Araucaria angustifolia EN2,3 

Lauraceae Ocotea porosa EN2 

Meliaceae Cedrela fissilis VU1,2 

Aquifoliaceae Ilex paraguariensis NT1 

Lauraceae Ocotea puberula NT2 

Legenda: EN = Em Perigo; VU = Vulnerável; NT = Quase Ameaçada. Fonte: Detzel, 2019; Status – ¹ IUCN, 2019; 

² CNCFlora, 2019; ³ Paraná, 1995. 

Na sequência é apresentada uma descrição das espécies contidas no Quadro 5.5. 

 Araucária Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze: Segundo CNCFlora (2013), Araucaria 

angustifolia ocorre predominantemente na Floresta Ombrófila Mista e em Campos de 

Altitude na Região Sul do Brasil. Estima-se que restem de 2% a 13% da cobertura original e 

apenas 3% da área remanescente está em unidades de conservação. Sua madeira 

apresenta grande valor comercial e, apesar de protegida por lei, sofre com a exploração 

madeireira e com a perda de habitat para as atividades agropecuárias, construção de 

reservatórios de geração de energia e urbanização. Devido a esses impactos, aliados à 

pequena proporção em áreas protegidas, Araucaria angustifolia está enquadrada como 

"Em perigo" (EN) (Figura 5.19a). 

 Imbuia Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso: ocorre nos estados do Espírito Santo, Minas 

Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Habita a 

Floresta Ombrófila Mista, associada à Araucaria angustifolia. Sua madeira é mundialmente 

apreciada pela alta qualidade e beleza, usada na fabricação de móveis e também na 

construção civil. Foi maciçamente explorada e seu habitat muito reduzido e apenas 3% 

está em unidades de conservação. Apesar de não permitida a exploração madeireira em 

fragmentos florestais, a espécie sofre com a perda de habitat e a exploração seletiva. 

Devido aos fatores supracitados, O. porosa é enquadrada como "Em perigo" (EN) 

(CNCFLORA, 2013) (Figura 5.19b). 
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 Peroba-rosa Aspidosperma polyneurum Müll.Arg.: ocorre desde o sul do Mato Grosso até 

extremo noroeste do Rio Grande do Sul, principalmente em Floresta Estacional 

Semidecidual. Sua madeira é considerada de boa qualidade e muito resistente, sendo 

usada na construção civil e indústria de móveis (Figura 5.19d). A espécie foi bastante 

explorada no passado e seu habitat muito reduzido. Devido a isso, A. polyneurum é 

considerada "Em perigo" (EN) (ARW, 1998) (Figura 5.19c). 

Figura 5.19 Imagens de espécies da flora consideradas Em Perigo, registradas na área de influência da 

AER. 

 

 
Legenda: A - vista de araucárias Araucaria angustifolia; B - vista de imbuias Ocotea porosa; C - vista de peroba-rosa 

Aspidosperma polyneurum, registrada na área de influência da AER; D - vista do tronco de peroba-rosa expondo seu 

interior fortemente rosado. Fonte: registros do Autor, 2019. 

 Cedro Cedrela fissilis Vell.: Espécie amplamente distribuída em todo o Brasil, sendo 

particularmente frequente nas regiões Sul e Sudeste do país. A espécie vem sofrendo, 

historicamente, com a exploração madeireira ao longo de toda a sua ocorrência, o que 

levou muitas das subpopulações à extinção. Além disso, grande parte dos seus hábitats foi 

completamente degradada, tendo sido convertidos em áreas urbanas, pastagens, 

plantações, entre outros. Suspeita-se que devido a esses fatores, C. fissilis tenha sofrido um 

declínio populacional de pelo menos 30% ao longo das últimas três gerações, sendo 

enquadrada como "Vulnerável" (VU) (CNCFLORA, 2013) (Figura 5.20). 

 Canela-guaicá Ocotea puberula (Rich.) Nees: Espécie amplamente distribuída, do México 

à Argentina. É muito expressiva em áreas alteradas, comportando-se como pioneira. 

Apesar de abundante, seus frutos são frequentemente atacados pelo fungo 

Botvyconiepallida, o que reduz a produção de sementes viáveis. Além disso, grande parte 

dos seus hábitats foi convertida em áreas urbanas, pastagens e plantações. Devido a esses 

fatores foi enquadrada como “Quase Ameaçada” (NT) (CNCFLORA, 2013). 

 Erva-mate Ilex paraguariensis A.St.-Hil.: Espécie amplamente distribuída na Mata Atlântica 

da América do Sul, ocorrendo principalmente no interior da Floresta Ombrófila Mista. 

Apesar de amplamente cultivada, é uma espécie dependente de medidas de 

conservação que assegurem a preservação das populações naturais. Serve como uma 

espécie modelo para o desenvolvimento de atividades sustentáveis que visem à 

conservação dos recursos florestais na região de ocorrência. Foi enquadrada como 

D 

B A 

C 
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“Quase Ameaçada” (NT), pois se acredita que as ações de exploração, em alguns locais, 

tenham reduzido o número de populações (WCMC, 1998) ) (Figura 5.20). 

Além das espécies anteriormente citadas tem-se a espécie Machaerium paraguariensis, por ser 

considerada rara no estado do Paraná segundo a Lista Vermelha de Plantas Ameaçadas de Extinção 

no Estado do Paraná (PARANÁ, 1998). 

Figura 5.20 Imagens de espécies da flora enquadradas como Vulnerável e Quase Ameaçada, 

registradas na área de influência da AER. 

 
Nota: vista de cedro Cedrela fissilis, Vulnerável, à esquerda; vista de erval com arvoretas de erva-mate Ilex 

paraguariensis, Quase Ameaçada, à direita. Fonte: registros do Autor, 2019. 

5.2.4.2 Exóticas 

Foram registradas cinco espécies exóticas na área de influência da AER, representando 5% do total das 

espécies amostradas (Quadro 5.6). Destas, limoeiro-vermelho Citrus limon, nespereira Eriobotrya japônica 

(Figura 5.21) e uva-do-japão Hovenia dulcis são categorizadas como espécies exóticas invasoras pela 

Portaria IAP nº 59/2015. Essas espécies podem produzir mudanças no ecossistema desfavorecendo as 

espécies nativas e alterando a estrutura e composição da vegetação. 

Quadro 5.6 Espécies exóticas da flora na área de influência da AER. 

FAMÍLIA ESPÉCIE INVASORA 

Arecaceae Archontophoenix cunninghamiana Não 

Myrtaceae Eucalyptus sp. Não 

Rhamnaceae Hovenia dulcis Sim 

Rosaceae Eriobotrya japonica Sim 

Rutaceae Citrus limon Sim 

Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

Plantios comerciais de eucalipto Eucalyptus sp. (Figura 5.21) foram observados nas propriedades 

particulares na área de influência da AER. No entanto, essa espécie não representa risco de impacto à 

UC posto não ser caracterizada como espécie com potencial contaminante biológico invasor.  

Entre as espécies listadas no Quadro 5.6, somente 3 constam da Portaria IAP nº 59/2015 que define 

caráter de invasora, representando potencial risco de contaminação biológica à Unidade de 

Conservação. Atenção especial deve ser dedicada à uva do japão Hovenia dulcis por sua capacidade 

de invasão de ambientes florestais já constituídos.  

Entre as gramíneas consideradas invasoras, foram constatadas pastagens com braquiária Urochloa spp., 

na área de influência da AER, porém, destaca-se que o potencial invasor desta espécie ocorre apenas 

em áreas abertas com baixa competição pela luz solar. No caso do MNE Salto São João, atenção deve 

ser tomada com esta espécie apenas em áreas desprovidas de cobertura florestal. 

A espécie palmeira-real Archontophoenix cunninghamiana, utilizada como ornamental e para o cultivo 

do palmito, foi observada fora dos limites do Monumento Natural Estadual Salto São João e até o 

momento não são conhecidos casos de invasão. 



102 

 

 

Plano de Manejo do Monumento Natural Estadual Salto São João 

Encarte I - Contextualização, Enquadramento e Caracterização da UC e Região  

Figura 5.21 Registros de espécies exóticas no MNE Salto São João e área de influência da AER. 

 
Nota: vista de nespereira, espécie exótica invasora, à esquerda; vista de eucaliptos, espécie exótica não invasora, à 

direita. Fonte: registros do Autor, 2019. 

5.2.5 ANÁLISE AMBIENTAL DA FLORA 

De maneira geral, a UC apresenta-se como um refúgio ecológico para a fauna e flora regional, porém, 

pela relação de tamanho de área abrangida é esperado que o número de espécies ocorrentes seja 

reduzido quando comparado com áreas melhor preservadas. 

Muito está relacionado aos processos de colonização e ocupação das áreas em tempos anteriores, 

onde a cobertura florestal foi suprimida para dar lugar à atividades agrícolas. Nesse sentido, o 

isolamento dos fragmentos vegetais certamente influencia na dispersão de genes dos indivíduos 

presentes que, nesse caso, podem expressar uma erosão genética pelo isolamento através de 

retrocruzamento (MMA, 2007). 

Embora a Mata Atlântica tenha sido reduzida, há resultados que demonstram um avanço na área 

coberta dessa floresta (SOS MATA ATLÂNTICA, INPE, 2017), ou seja, políticas públicas e iniciativas 

particulares resultaram na redução de estresses antrópicos sobre a vegetação remanescente e, em 

adição, na recuperação de áreas anteriormente degradadas. Certamente a área de florestas 

remanescentes estudada contribui para um cenário que avança positivamente em direção à uma 

melhor qualidade ambiental da região.  

A região estudada apresenta área expressiva de vegetação arbórea, em termos locais, possibilitando 

conectividade potencialmente alta especialmente no corredor vegetal presente no vale do rio após o 

Salto São João e também com outros fragmentos e áreas florestais no município de Prudentópolis. 

As florestas da UC enquadram-se como floresta secundária em estágio médio de regeneração e estágio 

avançado de regeneração, alteradas por ações antrópicas. No entanto, enquadram-se como um 

fragmento ecológico importante para a fauna e flora regional, com uma alta importância por sua 

paisagem e atratividade associada ao Salto São João. 

Considerando os elementos fitogeográficos, o MNE Salto São João encontra-se em formação de FOM, 

porém, há presença de indivíduos como a peroba-rosa Aspidosperma polyneurum, Balfourodendron 

riedelianum, Chrysophyllum gonocarpum, Chrysophyllum marginatum, Diatenopteryx sorbifolia, Helietta 

apiculata, Parapiptadenia rigida, tipicamente observadas em formações de Floresta Estacional 

Semidecidual, indicando o início de contato entre as duas formações da Mata Atlântica, especialmente 

no vale do Salto São João. 

No levantamento da riqueza potencial da área analisada, foram registradas 111 espécies arbóreas e 

arbustivas, distribuídas em 40 famílias botânicas, sendo que a de maior representatividade pertence à 

família Myrtaceae, (13 spp.), seguida de Lauraceae (12) e Fabaceae (12), indicativos claros de que a 

região se insere em Floresta Ombrófila Mista. Dentre as espécies encontradas ressalta-se a presença de 

cafezeiro-do-mato Casearia obliqua, carne de vaca Clethra scabra, jerivá Eugenia pluriflora, imbuia 

Ocotea porosa, cedro Cedrela fissilis, canela-guaicá Ocotea puberula e araucária Araucaria 

angustifolia. No entanto, destaca-se como indivíduo de maior representatividade a espécie secundária 

inicial miguel pintado Matayba elaeagnoides, permitindo concluir que houve intervenções na área em 

um passado não muito distante.   

Nas análises da vegetação nos limites do MNE São João e área de influência da AER foram encontradas 

espécies com grau de ameaça de extinção, sendo três categorizadas como “Em Perigo” (peroba 
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Aspidosperma polyneuron, araucária Araucaria angustifolia e imbúia Ocotea porosa), uma como 

“Vulnerável” (cedro Cedrela fissilis) e duas como “Quase Ameaçada” (erva-mate Ilex paraguariensis e 

canela-guaicá Ocotea puberula). 

Não foi encontrado o xaxim Dicksonia sellowiana nos levantamentos de campo realizados. No passado 

esta espécie foi amplamente utilizada, o que resultou na classificação de status como “em perigo” (EN). 

Embora não tendo sido constatada nos levantamentos, é muito provável sua ocorrência na região, uma 

vez que foi observada em estudos realizados nas proximidades. 

Com relação às espécies exóticas da flora foram registradas cinco espécies, merecendo destaque o 

limoeiro-vermelho Citrus limon, a nespereira Eriobotrya japonica e a uva-do-japão Hovenia dulcis, 

consideradas espécies de caráter invasor (Portaria IAP nº. 59/2015). Estas três espécies têm potencial alto 

de dispersão de sementes, possibilitando à elas uma rápida ocupação podendo propiciar mudanças 

no ecossistema, prejudicando a estrutura e composição da vegetação nativa. Especialmente sobre a 

uva-do-japão há um caráter de alelopatia que impede, possivelmente, o avanço da regeneração de 

espécies nativas quando ela é presente. Recomenda-se a remoção de todos os indivíduos destas 

espécies exóticas invasoras e de todas as outras de menor expressão na UC. 

As diversas propriedades rurais, limítrofes ao MNE Salto São João, dedicam-se predominantemente à 

produção agropecuária, onde as práticas culturais devem ser observadas e avaliadas visando dirimir ou 

mitigar eventuais impactos ambientais à UC. Impactos oriundos de processos erosivos, aplicação de 

defensivos agrícolas, descontrole de acesso de animais ao interior da UC (talvez um dos maiores riscos), 

poderão afetar a vegetação herbácea e arbustiva de sub-bosque. Por isso o monitoramento constante 

das atividades nas propriedades vizinhas, associado a processos de educação e conscientização 

ambiental, devem ser priorizados pela equipe de gestão. 

Outro elemento de proteção que deve ser considerado prioritário está relacionado aos usos públicos 

potenciais na UC. É frequente que usuários não se restrinjam ao acesso por trilhas formalmente 

estabelecidas, gerando caminhos alternativos no interior da floresta. No caso da UC em questão este 

risco é ampliado, especialmente nos pontos próximos ao Salto São João, posto que no ímpeto de ter 

melhor ângulo de visão sobre este atributo, acabam por abrir acessos na floresta provocando maior 

degradação. Recomenda-se atenção especial para este vetor de impactos. 

5.3 CARACTERIZAÇÃO DA AVIFAUNA 

O Brasil abriga 1.919 espécies de aves em seu território, valor que o posiciona como o segundo país mais 

rico em espécies no planeta, atrás apenas da Colômbia (PIACENTINI et al., 2015). No Paraná são 

encontradas 744 espécies de aves (SCHERER-NETO et al., 2011), valor que corresponde a quase 40% da 

avifauna registrada em todo o território nacional. Considerando somente a região sul desse estado, a 

riqueza é de 388 táxons (STRAUBE et al., 2005). 

As aves são excelentes bioindicadores para estudos ambientais, sendo o grupo de vertebrados terrestres 

mais rico em espécies no planeta, habitando uma ampla gama de ambientes (BRANDES, 2008). Sua 

importância é enorme, uma vez que permitem variadas interações benéficas ao ecossistema e ao 

homem, como controle de pestes, polinização, dispersão de sementes, limpeza de carniças, reciclagem 

de nutrientes, além de modificações no ambiente que beneficiam outras espécies (WHELAN et al., 2015). 

Também apresentam um grande número de endemismos, especializações de hábitat e sensibilidade 

em resposta às alterações ambientais (STOTZ et al., 1996). 

A caracterização da avifauna com potencial ocorrência para o MNESSJ foi feita com base em dados 

secundários disponíveis em bibliografia científica e técnica para a área de estudo. Em função da área 

do MNESSJ ser pequena e a fim de não gerar ruídos nesta análise, para esta caracterização foram 

considerados somente estudos cujos dados tenham sido coletados no município de Prudentópolis. Assim, 

consideraram-se pertinentes os seguintes estudos: 

 LACTEC – Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento. 2011. Estudo de Impacto 

Ambiental – EIA. Ampliação da capacidade de geração de energia elétrica no sítio 

denominado Dois Saltos. Empreendimento Dois Saltos. Curitiba, Paraná. Relatório Técnico 

não publicado. 

 VOGEL, H. F.; ZAWADZKI, C. H.; METRI, R.; VALLE, L. G., SANTOS FILHO, A. B. 2010. Avifauna da 

RPPN Ninho do Corvo, um fragmento de floresta ombrófila mista na região Centro Sul do 

Paraná, Brasil. Natureza online 8(3): 132-139. 

A região sul do Paraná pode ser considerada razoavelmente bem conhecida do ponto de vista 

ornitológico (STRAUBE et al., 2005). Embora historicamente tenha sido negligenciada em tempos 

passados, esta região vem sendo bem estudada em tempos recentes. Straube et al. (2005) 
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apresentaram uma extensa coletânea sobre a avifauna da região Sul do Paraná, resultando numa 

expressiva listagem com 388 espécies de aves, aproximadamente, 52% da avifauna conhecida para 

todo o estado do Paraná (SCHERER-NETO et al., 2011). A coletânea ornitológica regional de Straube et 

al. (2005) apresenta diversos registros relevantes, incluindo espécies ameaçadas de extinção, como é o 

caso do macuco Tinamus solitarius, da jacutinga Pipile jacutinga, da águia-cinzenta Urubitinga 

coronata, do papagaio-do-peito-roxo Amazona vinacea, do pica-pau-de-cara-canela Celeus 

galeatus, do papo-branco Biatas nigropectus, do caneleirinho-de-chapéu-preto Piprites pileata e da 

cigarra Sporophila falcirostris. 

No contexto local, foram encontrados dois estudos relevantes realizados no município de Prudentópolis. 

Vogel et al. (2010) estudaram a avifauna da RPPN Ninho do Corvo, unidade de conservação de 10,55 ha 

relativamente próxima do MNESSJ. Nesta área foram registradas 87 espécies de aves. Por outro lado, 

pesquisadores do LACTEC (2011) conduziram o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para licenciamento 

do empreendimento Dois Saltos, registrando uma riqueza de 136 táxons de aves. A partir desses dois 

estudos foi elaborada uma lista de espécies de aves com potencial ocorrência no MNESSJ (Anexo D),  

destacando-se entre elas quatro espécies ameaçadas de extinção no Paraná (IAP, 2018), o gavião-

pega-macaco Spizaetus tyrannus, o caburé-miudinho Glaucidium minutissimum, o araçari-banana 

Pteroglossus bailloni e o não-pode-parar Phylloscartes paulista. Ademais, registram-se duas aves 

consideradas quase ameaçadas de extinção globalmente, o grimpeiro Leptasthenura setaria e o cais-

cais Euphonia chalybea. 

5.3.1 HÁBITATS DA AVIFAUNA 

Durante a coleta de dados in loco, os ambientes de registro das espécies foram sempre anotados, 

buscando-se correlacionar a ocorrência dos táxons com as fitofisionomias presentes no MNESSJ (Figura 

5.22). A seguir encontram-se listadas as principais fitofisionomias amostradas para o grupo da avifauna, 

assim como suas relações com o grupo estudado e características específicas de cada local que 

propiciaram a presença de determinadas espécies. 

 Floresta Ombrófila Mista: é a formação predominante no MNESSJ e área de influência da 

AER, embora apresente diferentes graus de conservação. Nota-se, em alguns locais, baixa 

abundância e até mesmo indícios do corte da araucária Araucaria angustifolia, espécie 

arbórea típica desta formação florestal. Como esperado, foi a fitofisionomia de maior 

riqueza no estudo, com um total de 70 espécies registradas, das quais 54 (77%) foram 

exclusivas. Dentre as espécies exclusivas desta fisionomia destacam-se a tovaca-

campainha Chamaeza campanisona, o inambuguaçu Crypturellus obsoletus, a 

choquinha-lista Dysithamnus mentalis, o arapaçu-grande Dendrocolaptes platyrostris, o 

piolhinho-verdoso Phyllomyias virescens, o barbudinho Phylloscartes eximius, o macuquinho 

Eleoscytalopus indigoticus e o falcão-caburé Micrastur ruficollis, táxons que estiveram 

restritos aos trechos mais preservados de floresta ombrófila mista da área de estudo. 

 Floresta Estacional Semidecidual: na área de estudo encontra-se restrita à algumas 

encostas, ocorrendo em caráter ecotonal com a floresta ombrófila mista, principalmente 

no sítio AER07. A riqueza obtida foi pequena e condiz com o pequeno esforço amostral 

despendido nesta fitofisionomia, sendo registradas oito espécies, das quais seis foram 

exclusivas. Os táxons observados exclusivamente nas áreas de floresta estacional 

semidecidual foram o pica-pau-rei Campephilus robustus, o araçari-banana Pteroglossus 

bailloni, a saíra-de-papo-preto Hemithraupis guira, o benedito-de-testa-amarela 

Melanerpes flavifrons, o abre-asa-de-cabeça-cinza Mionectes rufiventris e o vira-folha 

Sclerurus scansor. 

 Áreas Antropizadas: nas áreas modificadas pelo homem, que incluem pequenas 

propriedades rurais, áreas de cultivo, pomares e jardins, foram registradas 29 espécies de 

aves, sendo 17 exclusivas. Contudo, mesmo os táxons exclusivos desses ambientes 

correspondem à espécies generalistas e ruderais, as quais se adaptam mais facilmente a 

ambientes alterados, como é o caso do sabiá-do-campo Mimus saturninus, do carrapateiro 

Milvago chimachima, da andorinha-pequena-de-casa Pygochelidon cyanoleuca, do 

canário-da-terra Sicalis flaveola, do tiziu Volatinia jacarina, da avoante Zenaida auriculata, 

do anu-branco Guira guira e do tico-tico-rei Coryphospingus cucullatus. 

 Pastagens: nas áreas de pasto foram registradas 21 espécies de aves, das quais apenas três 

foram exclusivas, o pica-pau-do-campo Colaptes campestris, o pica-pau-de-banda-

branca Dryocopus lineatus e o beija-flor-tesoura Eupetomena macroura. Assim, como 
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argumentado para as áreas antropizadas, em geral os táxons que ocupam os ambientes 

de pastagem são espécies com maior plasticidade ambiental e típicas de áreas abertas. 

 Áreas Úmidas: a disponibilidade de áreas úmidas para a avifauna no MNESSJ e seu entorno 

é pequena, o que pode explicar a baixa riqueza obtida nestes ambientes. De fato, somente 

algumas poucas e pequenas lagoas foram encontradas em pequenas propriedades rurais, 

não tendo sido observadas  grandes áreas brejosas, pela própria formação geológica e 

geomorfológica da região de Prudentópolis. Nesse contexto, somente duas aves foram 

registradas em áreas úmidas, e apenas a jaçanã Jacana jacana foi exclusiva destas. 

Figura 5.22 Representação gráfica de ambiente de registro das espécies de aves durante o 

levantamento de avifauna na região do MNE Salto São João. 

Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 

Ainda, as aves registradas também foram classificadas conforme o seu grau de dependência florestal 

a partir de bibliografia (adaptado de SILVA, 1995; STOTZ et al., 1996; DEL HOYO et al., 2019), sendo 

divididas nas categorias dependente, independente e semi-dependente de florestas (Figura 5.23). 

Figura 5.23 Representação gráfica do grau de dependência florestal das espécies de aves registradas 

durante o levantamento de avifauna na região do MNE Salto São João. 

 
Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 

Assim como observado para a análise dos ambientes de registro, observa-se que o ambiente florestal é 

preponderante, uma vez que 55 (50,5% do total) dos táxons registrados são considerados dependentes 

de hábitats florestais. Entre as aves classificadas neste rol figuram espécies como a japuíra Cacicus 

chrysopterus, o gaturamo-bandeira Chlorophonia cyanea, o pula-pula-assobiador Myiothlypis 

leucoblephara, o picapauzinho-de-coleira Picumnus temminckii, a saíra-viúva Pipraeidea melanonota, 

o arapaçu-verde Sittasomus griseicapillus, o pichororé Synallaxis ruficapilla, o arapaçu-rajado 

Xiphorhynchus fuscus e o jacuguaçu Penelope obscura. 

As aves independentes de florestas foram representadas por 32 táxons (29,4%), como a coruja-

buraqueira Athene cunicularia, o anu-preto Crotophaga ani, o caminheiro-zumbidor Anthus lutescens, 

o joão-bobo Nystalus chacuru, o pintassilgo Spinus magellanicus e a curicaca Theristicus caudatus. 

Por fim, figuram as aves semi-dependentes de ambientes florestais, cuja riqueza foi de 22 táxons, 

incluindo espécies como a gralha-picaça Cyanocorax chrysops, o caneleiro-verde Pachyramphus 
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viridis, o beija-flor-de-fronte-violeta Thalurania glaucopis, a juriti-pupu Leptotila verreauxi, o nei-nei 

Megarynchus pitangua e a maitaca Pionus maximiliani. 

5.3.2 RIQUEZA DE ESPÉCIES DA AVIFAUNA 

Os levantamentos de campo para subsidiar o plano de manejo do MNESSJ registraram um total de 109 

espécies de aves distribuídas em 18 ordens e 43 famílias (Apêndice C). Com relação às ordens 

registradas, observou-se que os Passeriformes foram os mais representativos, com 64 espécies 

registradas, seguidos pelos Piciformes (pica-paus), com nove (09) espécies e Falconiformes (falcões), 

com seis (06) representantes (Figura 5.24). 

Figura 5.24 Representação gráfica da riqueza de espécies por ordens de aves registradas durante o 

levantamento de avifauna na região do MNE Salto São João. 

 
Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 

As famílias mais bem representadas durante a campanha foram Thraupidae, com 11 espécies, seguida 

por Tyrannidae, com nove, Picidae com sete táxons, Falconidae e Furnariidae, ambas com seis 

representantes (Figura 5.25). 

Figura 5.25 Representação gráfica das famílias de aves mais bem representadas durante o 

levantamento de avifauna da região do MNE Salto São João. 

 
Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 
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A curva de acumulação de espécies, ou curva do coletor, obtida para o levantamento, não apresentou 

tendência à estabilização, estando ainda distante da assíntota (Figura 5.26). A riqueza estimada para a 

área através do estimador não-paramétrico Jackknife de 1ª ordem foi de 159 táxons. Tal resultado era 

esperado, tendo em vista a riqueza intrínseca do grupo de avifauna e o período curto de levantamento 

despendido pela AER. Contudo, a riqueza registrada (n = 109 espécies) pode ser considerada robusta o 

suficiente para as análises apresentadas. Se comparada aos estudos consultados nos dados secundários 

do cenário local, observa-se que a riqueza supera aquela encontrada na RPPN Ninho do Corvo (n = 87 

espécies) (VOGEL et al., 2010) e representa 80% da avifauna registrada para o empreendimento Dois 

Saltos (n = 136 espécies) (LACTEC, 2011). Se congregados os dados obtidos em campo com os dois 

estudos citados anteriormente, a riqueza potencial do MNESSJ é de 196 espécies de aves (Tabela 5.9). 

Tabela 5.9 Riqueza de espécies obtida durante o levantamento de avifauna da região do MNE Salto 

São João, comparada com dados secundários no cenário local. 

ESTUDO RIQUEZA DE ESPÉCIES 

Dados Primários MNESSJ 109 spp. 

RPPN Ninho do Corvo (VOGEL et al., 2010) 87 spp. 

Empreendimento Dois Saltos (LACTEC, 2011) 136 spp. 

Dados Primários + Secundários (Riqueza Potencial do MNESSJ) 196 spp. 

Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 

Figura 5.26 Representação gráfica da curva de acúmulo de espécies registradas durante o 

levantamento de avifauna na região do MNE Salto São João. 

 
Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

5.3.3 ABUNDÂNCIA RELATIVA DAS ESPÉCIES DE AVIFAUNA 

A análise quantitativa da avifauna foi obtida através do cálculo do Índice Pontual de Abundância (IPA) 

e do Índice de Frequência nas Listas (IFL). O IPA foi calculado dividindo-se o número total de contatos 

obtidos, pelo número total de amostras (cada ponto de escuta correspondeu a uma amostra), ao passo 

que o IFL foi obtido dividindo-se o total de listas em que determinada espécie apareceu, pelo número 

total de listas de Mackinnon realizadas. 

Considerando somente os pontos de escuta, foram realizadas 14 amostras e obtidos 213 contatos, numa 

média de 15,2 contatos por amostras. O IPA variou de um máximo de 0,86 (12 contatos) a um mínimo 

de 0,07 (1 contato). As espécies mais abundantes no estudo foram: o tangará Chiroxiphia caudata (IPA 

0,86), o pula-pula Basileuterus culicivorus (IPA 0,79), o pula-pula-assobiador Myiothlypis leucoblephara 

(IPA 0,79), a gralha-picaça Cyanocorax chrysops (IPA 0,57), a asa-branca Patagioenas picazuro (IPA 

0,50) e o tucano-de-bico-verde Ramphastos dicolorus (IPA 0,50) (Tabela 5.10). 

Tabela 5.10 Espécies com as maiores abundâncias (IPA) e frequências (IFL) relativas registradas durante 

o levantamento de avifauna na região do MNE Salto São João. 

ABUNDÂNCIA RELATIVA FREQUÊNCIA RELATIVA 

ESPÉCIES IPA ESPÉCIES IFL 

Chiroxiphia caudata 0,86 Myiothlypis leucoblephara 46% 
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ABUNDÂNCIA RELATIVA FREQUÊNCIA RELATIVA 

ESPÉCIES IPA ESPÉCIES IFL 

Basileuterus culicivorus 0,79 Basileuterus culicivorus 33% 

Myiothlypis leucoblephara 0,79 Chiroxiphia caudata 33% 

Cyanocorax chrysops 0,57 Cyanocorax chrysops 25% 

Patagioenas picazuro 0,50 Patagioenas picazuro 25% 

Ramphastos dicolorus 0,50 Schiffornis virescens 21% 

Dysithamnus mentalis 0,43 Trichothraupis melanops 21% 

Pyrrhura frontalis 0,43 Turdus leucomelas 21% 

Trichothraupis melanops 0,43 Veniliornis spilogaster 21% 

Cacicus chrysopterus 0,36 Leptasthenura setaria 17% 

Schiffornis virescens 0,36 Leptotila verreauxi 17% 

Turdus albicollis 0,36 Setophaga pitiayumi 17% 

Vanellus chilensis 0,36 Sittasomus griseicapillus 17% 

Xiphorhynchus fuscus 0,36 Tachyphonus coronatus 17% 

Aramides saracura 0,29 Turdus albicollis 17% 

Melanerpes flavifrons 0,29 Vanellus chilensis 17% 

Psittacara leucophthalmus 0,29 Xiphorhynchus fuscus 17% 

Pteroglossus bailloni 0,29 Zonotrichia capensis 17% 

Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 

Ao todo, foram compiladas 24 listas de Mackinnon na área de estudo. As espécies com as maiores 

frequências relativas (expressas em porcentagem) foram o pula-pula-assobiador Myiothlypis 

leucoblepharus, presente em 46% das listas registradas, seguido pelo pula-pula Basileuterus culicivorus e 

tangará Chiroxiphia caudata, ambos com frequência relativa de 33%, e pela gralha-picaça 

Cyanocorax chrysops e asa-branca Patagioenas picazuro, cujos IFLs foram de 25% (Tabela 5.10). 

5.3.4 ESPÉCIES RELEVANTES DE AVIFAUNA 

Apresentam-se, a seguir, as espécies endêmicas, ameaçadas, migratórias, cinegéticas e xerimbabos da 

avifauna presente no MNE Salto São João e região. Não foram registradas presenças de espécies 

exóticas para este grupo.  

5.3.4.1 Espécies Endêmicas de Avifauna 

O conceito de endemismo define espécies ou grupos de espécies relacionados com ocorrência 

exclusiva em uma região particular (CARVALHO, 2009), ou seja, táxons restritos a um determinado bioma 

ou região geográfica.  

Nesse contexto, foram registradas 31 espécies endêmicas no estudo (Quadro 5.7). Todos os endemismos 

registrados são restritos ao domínio fitogeográfico da Mata Atlântica, o que corresponde a quase 30% 

da riqueza registrada no MNESSJ. Dentre os endemismos da Mata Atlântica registrados figuram espécies 

com ampla distribuição dentro deste bioma, como é o caso da saracura-do-mato Aramides saracura, 

do beija-flor-de-fronte-violeta Thalurania glaucopis, do tucano-de-bico-verde Ramphastos dicolorus, do 

benedito-de-testa-amarela Melanerpes flavifrons, da papa-taoca-do-sul Pyriglena leucoptera, do 

pichororé Synallaxis ruficapilla, do tangará Chiroxiphia caudata, do pula-pula-assobiador Myiothlypis 

leucoblephara, da cigarra-bambu Haplospiza unicolor, do tiê-preto Tachyphonus coronatus, e do bico-

de-pimenta Saltator fuliginosus. Contudo, alguns táxons endêmicos desse domínio fitogeográfico têm 

sua distribuição restrita às matas subtropicais, como é o caso do picapauzinho-de-coleira Picumnus 

temminckii, do arapaçu-escamoso-do-sul Lepidocolaptes falcinellus, do quete-do-sul Microspingus 

cabanisi e do grimpeiro Leptasthenura setaria, esse último, endêmico das matas de araucária. 
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Quadro 5.7 Relação das espécies endêmicas da Mata Atlântica registradas na região do MNE Salto 

São João. 

ESPÉCIE NOME POPULAR SÍTIO AER 

Aramides saracura saracura-do-mato AER04, AER06 

Phaethornis eurynome rabo-branco-de-garganta-rajada AER04, AER08 

Thalurania glaucopis beija-flor-de-fronte-violeta AER06 

Ramphastos dicolorus tucano-de-bico-verde AER01, AER06, ZA 

Pteroglossus bailloni araçari-banana AER07 

Picumnus temminckii picapauzinho-de-coleira AER01 

Melanerpes flavifrons benedito-de-testa-amarela AER07 

Veniliornis spilogaster picapauzinho-verde-carijó AER01, AER02, AER03, AER06 

Piculus aurulentus pica-pau-dourado AER03 

Campephilus robustus pica-pau-rei AER07 

Pyrrhura frontalis tiriba AER01, AER06 

Pyriglena leucoptera papa-taoca-do-sul AER04 

Conopophaga lineata chupa-dente AER01 

Eleoscytalopus indigoticus macuquinho AER06 

Sclerurus scansor vira-folha AER07 

Xiphorhynchus fuscus arapaçu-rajado AER03, AER04, AER08 

Lepidocolaptes falcinellus arapaçu-escamoso-do-sul AER03 

Leptasthenura setaria grimpeiro AER03, AER04, AER06, ZA 

Synallaxis ruficapilla pichororé AER02, AER06, AER08 

Synallaxis cinerascens pi-puí AER03 

Chiroxiphia caudata tangará AER01, AER02, AER03, AER05, AER06, AER08 

Schiffornis virescens flautim AER01, AER02, AER03, AER05, AER08 

Mionectes rufiventris abre-asa-de-cabeça-cinza AER07 

Phylloscartes eximius barbudinho AER04 

Phyllomyias virescens piolhinho-verdoso AER04 

Myiothlypis leucoblephara pula-pula-assobiador AER01, AER02, AER03, AER04, AER05, 

AER06, AER08 

Haplospiza unicolor cigarra-bambu AER08 

Tachyphonus coronatus tiê-preto AER01, AER04, AER08 

Saltator fuliginosus bico-de-pimenta AER04 

Microspingus cabanisi quete-do-sul AER08 

Euphonia chalybea cais-cais AER01, AER04 

Leg: ZA – Registro feito na Zona de Amortecimento do MNESSJ. Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 

5.3.4.2 Espécies Ameaçadas de Avifauna 

Em termos de conservação, ao menos sete espécies registradas no MNESSJ tem interesse 

conservacionista (Quadro 5.8), destacando-se dois táxons ameaçados de extinção no Paraná (IAP, 

2018), o tauató-pintado Accipiter poliogaster e o araçari-banana Pteroglossus bailloni. Adicionalmente, 

foram registradas outras cinco espécies consideradas quase ameaçadas pela IUCN (2019), o pica-pau-

dourado Piculus aurulentus, o macuquinho Eleoscytalopus indigoticus, o grimpeiro Leptasthenura setaria, 

o barbudinho Phylloscartes eximius e o cais-cais Euphonia chalybea. 

Quadro 5.8 Relação das espécies de interesse conservacionista registradas na região do MNE Salto São 

João. 

ESPÉCIE NOME POPULAR SÍTIOS AER 
STATUS DE CONSERVAÇÃO 

PR BR IUCN 

Accipiter poliogaster tauató-pintado AER03, AER06 VU DD QA 

Pteroglossus bailloni araçari-banana AER07 VU QA QA 

Piculus aurulentus pica-pau-dourado AER03 - - QA 

Eleoscytalopus indigoticus macuquinho AER06 - - QA 

Leptasthenura setaria grimpeiro AER03, AER04, AER06, ZA - - QA 
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ESPÉCIE NOME POPULAR SÍTIOS AER 
STATUS DE CONSERVAÇÃO 

PR BR IUCN 

Phylloscartes eximius barbudinho AER04 QA - QA 

Euphonia chalybea cais-cais AER01, AER04 - - QA 

Legenda: PR – IAP (2018); BR – MMA (2014); IUCN (2019). VU – Vulnerável; QA – Quase ameaçada; DD – Deficiente em 

Dados. Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

Tautató-pintado Accipiter poliogaster: encontra-se na situação vulnerável no estado do Paraná (IAP, 

2018), sendo considerado também quase ameaçado conforme a IUCN (2019) e deficiente em dados 

no Brasil (MMA, 2014). É também uma espécie presente no Plano de Ação Nacional (PAN) para a 

conservação das Aves de Rapina (SOARES et al., 2008). Apesar de apresentar uma ampla distribuição 

na América do Sul, esta espécie de gavião é considerada rara e de distribuição irregular (SOARES et al., 

2008; BIERREGARD et al., 2019; IUCN, 2019). A principal ameaça relatada à sua conservação é a 

destruição e fragmentação de hábitats, embora a espécie apresente certa tolerância ao 

desmatamento (SOARES et al., 2008; BIERREGARD et al., 2019; IUCN, 2019). Um casal desta espécie foi 

registrado em campo nos sítios AER03 e AER06, tanto em floresta ombrófila mista quanto forrageando 

em áreas parcialmente degradadas, como capoeiras e faxinais, observação que condiz com a 

literatura. Apesar disso, é um táxon que indica boa saúde ambiental da área, por ser uma espécie topo 

de cadeia alimentar. Além disso, grandes gaviões geralmente demandam extensas áreas de florestas 

preservadas para manutenção de suas populações saudáveis (THIOLLAY, 1989), o que os torna bons 

bioindicadores. As recomendações do PAN Aves de Rapina para este táxon são estudos de distribuição 

e abundância em áreas protegidas (SOARES et al., 2008). 

Araçari-banana Pteroglossus bailloni: encontra-se na situação vulnerável no estado do Paraná (IAP, 

2018), sendo considerado também quase ameaçado no Brasil (MMA, 2014) e conforme IUCN (2019). O 

araçari-banana Pteroglossus bailloni é uma espécie endêmica da Mata Atlântica que se distribui do sul 

da Bahia até o leste do Paraguai e nordeste da Argentina (IUCN, 2019; SHORT; KIRWAN, 2019). Embora 

seja considerado raro ao longo de sua distribuição geográfica, isto pode ser exacerbado devido aos 

hábitos crípticos e pouco conspícuos da espécie (SHORT; KIRWAN, 2019). As principais ameaças 

relatadas para a espécies são a perda de habitat, caça e captura para abastecer o comércio ilegal 

de animais silvestres (IUCN, 2019). Um bando com pelo menos quatro indivíduos da espécie foi 

observado e fotografado no sítio AER07 durante os levantamentos para o plano de manejo do MNESSJ. 

5.3.4.3 Espécies Migratórias de Avifauna 

Durante o estudo não foi registrada nenhuma espécie que realiza migrações internacionais, de acordo 

com a lista das Aves do Brasil (PIACENTINI et al., 2015). 

Algumas das espécies registradas realizam deslocamentos regionais sazonalmente dentro do território 

brasileiro, bem como movimentos nomâdicos em busca de recursos específicos ou são consideradas 

parcialmente migratórias, conforme dados publicados por Bucher (1982), Antas (1986), Chesser (1994), 

Sick (1997), Silva (1999), Mazzoni e Perillo (2014), Janh et al. (2016), Somenzari et al. (2018) e Del Hoyo et 

al. (2019). Contudo, esses movimentos e rotas são ainda pouco conhecidos. 

Neste sentido, Somenzari et al. (2018) definem 4 grupos: espécies migratórias (MGT), cujas populações 

se deslocam dos seus locais de reprodução de maneira regular e sazonal, retornando posteriormente 

para a próxima temporada reprodutiva; parcialmente migratórias (MPR), cujas populações são parte 

migratórias e parte residentes; residentes (RES), ou seja, espécies sedentárias que ocupam a mesma área 

ao longo do ano; vagantes (VAG), táxon com ocorrência localizada ou ocasional no território brasileiro, 

em sua maior parte com registros de indivíduos isolados.  

Utilizando esta classificação, somente três táxons registrados no estudo se adéquam, sendo o sabiá-uma 

Turdus flavipes e a avoante Zenaida auriculata, considerados migratórios e o sabiá-poca Turdus 

amaurochalinus considerado parcialmente migratório. 

5.3.4.4 Espécies Cinegéticas e Xerimbabos de Avifauna 

Algumas espécies registradas no estudo apresentam valor econômico e alimentar, sendo divididas 

entre, cinegéticas, aquelas procuradas para caça e/ou alimentação, e xerimbabos, aquelas 

procuradas como animais de estimação. Neste sentido, foram registradas 10 espécies cinegéticas e 21 

xerimbabos nas áreas amostradas (Quadro 5.9). O comércio ilegal de animais silvestres é um negócio 

que movimenta bilhões de dólares anualmente sendo considerada a terceira maior atividade ilegal do 

mundo (RENCTAS, 2002). Este setor obteve um crescimento de 420% entre os anos de 2008 e 2013, apesar 

da crise econômica mundial (RENCTAS, 2017). O Brasil é um dos principais fornecedores do mercado de 

animais silvestres, contribuindo com cerca de 38 milhões de espécimes animais retirados anualmente 

dos ecossistemas brasileiros para serem vendidos irregularmente no território nacional e em outros países 
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(RENCTAS, 2017). Essa atividade ilícita causa danos diretos e irreparáveis ao meio ambiente. Os animais 

traficados não passam por nenhum tipo de controle sanitário, podendo disseminar doenças além de 

causar grande desequilíbrio ecológico (RENCTAS, 2017). Cada espécime cumpre uma função biológica 

importante – seja para a variabilidade genética das populações selvagens, para a dispersão de 

sementes, para a polinização ou, por fim, como indicador da qualidade ambiental dos ecossistemas 

onde vive (RENCTAS, 2017). 

As aves são o grupo mais procurado pelo comércio ilegal, sendo os Passeriformes canoros e os 

Psitacídeos os mais comercializados atualmente. Dentre as espécies registradas no presente estudo 

merecem destaque o canário-da-terra Sicalis flaveola, o pintassilgo Spinus magellanicus, o trinca-ferro 

Saltator similis, o periquitão Psittacara leucophthalmus, o azulão Cyanoloxia brissonii, o pássaro-preto 

Gnorimopsar chopi, e os sabiás Turdus spp., espécies muito procuradas pelo tráfico de animais silvestres. 

Quadro 5.9 Relação das espécies cinegéticas e xerimbabos de avifauna registradas na região do MNE 

Salto São João. 

ESPÉCIE NOME POPULAR SÍTIO AER CATEGORIA 

Crypturellus obsoletus inambuguaçu AER03, AER04, AER06 Cin 

Crypturellus tataupa inambu-chintã AER02 Cin 

Penelope obscura jacuguaçu AER04 Cin 

Aramides saracura saracura-do-mato AER04, AER06 Cin 

Jacana jacana jaçanã ZA Cin 

Columbina talpacoti rolinha AER01, AER06, ZA Cin 

Columbina squammata fogo-apagou ZA Cin 

Patagioenas picazuro asa-branca AER01, AER04, AER06, AER08, ZA Cin 

Zenaida auriculata avoante ZA Cin 

Leptotila verreauxi juriti-pupu AER01, AER04, AER05, AER08 Cin 

Ramphastos dicolorus tucano-de-bico-verde AER01, AER06, ZA Xer 

Pteroglossus bailloni araçari-banana AER07 Xer 

Psittacara leucophthalmus periquitão AER06 Xer 

Pyrrhura frontalis tiriba AER01, AER06 Xer 

Pionus maximiliani maitaca AER01, AER03, ZA Xer 

Turdus flavipes sabiá-una AER01 Xer 

Turdus leucomelas sabiá-branco AER03, AER04, AER06, AER08 Xer 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira AER04 Xer 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca AER03, AER08 Xer 

Turdus albicollis sabiá-coleira AER01, AER03, AER08 Xer 

Zonotrichia capensis tico-tico AER01, AER03, AER06, AER08 Xer 

Cacicus chrysopterus japuíra AER06, AER07 Xer 

Cacicus haemorrhous guaxe AER04, AER06 Xer 

Gnorimopsar chopi pássaro-preto AER08, ZA Xer 

Sicalis flaveola canário-da-terra AER07, AER08, ZA Xer 

Coryphospingus cucullatus tico-tico-rei AER08 Xer 

Saltator similis trinca-ferro AER04 Xer 

Saltator fuliginosus bico-de-pimenta AER04 Xer 

Cyanoloxia brissonii azulão AER04 Xer 

Spinus magellanicus pintassilgo AER03, AER08 Xer 

Euphonia chalybea cais-cais AER01, AER04 Xer 

Legenda: ZA – Zona de Amortecimento do MNESSJ; Cin – Cinegética; Xer – Xerimbabo. Fonte: elaborado pelo Autor, 

2019. 

5.3.5 ANÁLISE AMBIENTAL DA AVIFAUNA 

De forma geral, pode-se considerar que a vegetação presente no interior do MNESSJ encontra-se bem 

estruturada. Os fragmentos de FOM presentes na UC apresentam estratos e presença de sub-bosque 

desenvolvido, majoritariamente. Além disso, observam-se diversos micro-hábitats favoráveis à avifauna, 

especialmente a presença de extensos taquarais de Merostachys sp. em vários locais, ambientes muito 

importantes para diversas espécies da Mata Atlântica. Nesse contexto, é importante ressaltar que a 

abertura de algumas picadas para manutenção das trilhas do MNESSJ causou um pequeno impacto 

(Figura 5.27A), que embora pontual, deve ser observado com cautela. É importante que estes locais 
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sejam isolados e a regeneração natural seja permitida, incluindo o incremento com o plantio de mudas 

nativas. 

O tamanho diminuto desta UC (33,88 hectares), per se, já é um fator que implica na riqueza e diversidade 

de espécies de aves observadas na mesma. Sabe-se que um conceito básico de ecologia prediz que 

quanto menor a área de um fragmento, menor a riqueza de espécies que ele pode suportar (CONNOR; 

MCCOY, 1979; TOWNSEND et al., 2006), fato explicitado pela riqueza moderada atingida por este estudo 

(n = 109 espécies). Apesar disso, há bom potencial de conectividade na região, propiciado 

especialmente pelas florestas presentes ao longo do rio São João. Essa boa conectividade permite a 

ocorrência de táxons mais sensíveis na área, como é o caso do tauató-pintado Accipiter poliogaster e 

do araçari-banana Pteroglossus bailloni, espécies ameaçadas de extinção.  

Porém, a pressão na região da UC é grande, exercida principalmente pela atividade agropecuária, uso 

de defensivos agrícolas e retirada seletiva de madeira. O modelo utilizado pela população que vive nas 

proximidades da UC é o dos “faxinais”, em que o sub-bosque é retirado e as espécies arbóreas são 

mantidas, preservando-se parte do dossel original (Figura 5.27B). No sub-bosque é feito o plantio de 

diferentes culturas, como por exemplo, a erva-mate Ilex paraguariensis. Observam-se também outros 

plantios no modelo tradicional, como o feijão, o soja, o milho e a aveia (Figura 5.27C e D). Em poucos 

trechos foi observada a retirada seletiva de alguns indivíduos de araucária Araucaria angustifolia para, 

conforme informação, utilização, consumo e subsistência familiar e não comercialmente. Contudo, 

sinergicamente esses pequenos impactos podem representar uma pressão sobre a avifauna como um 

todo, especialmente táxons silvícolas mais sensíveis e especializados, reduzindo e fragmentando ainda 

mais o habitat disponível. É importante a manutenção de corredores ecológicos na zona de 

amortecimento da UC de forma a aliviar estes impactos. 

Um impacto adicional presente na região é a caça. Apesar de não terem sido observados indícios de 

caça e captura de espécimes da avifauna durante a campanha, moradores locais relatam que essa 

prática é comum e recorrente na região. Um dos trabalhadores do MNESSJ, inclusive, relata que algumas 

espécies diminuíram ou até desapareceram da região em função da caça, como é o caso do uru 

Odontophorus capueira, táxon que tem potencial para ocorrer na região, mas não foi registrado pelos 

dados primários ou secundários. Este tipo de impacto pode ser reduzido com a sensibilização e 

educação ambiental da população local. 

Figura 5.27 Impactos e pressões no MNE Salto São João e área de influência da AER. 

 
Legenda: A – Picadas abertas para construção e manutenção das trilhas do MNESSJ; B – Trecho de sub-bosque recém 

desmatado em um faxinal; C – Solo preparado para cultivo na área de influência da AER; D – Trecho de cultivo na 

área de influência da AER. Fonte: registros do Autor, 2019. 
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5.3.6 SÍNTESE DA AVIFAUNA 

Os dados obtidos durante a AER para a elaboração do plano de manejo do MNESSJ apontam a 

existência de uma avifauna diversificada e condizente com o tamanho e estado de conservação da 

UC. Embora a riqueza obtida não seja tão expressiva em termos regionais, diversos táxons silvícolas mais 

especializados foram registrados, incluindo espécies ameaçadas de extinção. Destaque também para 

a presença de 31 espécies endêmicas da Mata Atlântica, no estudo, o que corresponde a quase 30% 

do total de táxons registrados. 

A comparação com dados secundários aponta que a riqueza potencial da área não foi totalmente 

contemplada, resultado esperado, tendo em vista a riqueza intrínseca do grupo de avifauna e o período 

de levantamento despendido. Contudo, as 109 espécies de aves encontradas no MNESSJ superam a 

riqueza da RPPN Ninho do Corvo (n = 87 spp.) e se aproximam da riqueza observada no Empreendimento 

Dois Saltos (n = 136 spp.), estudos que foram utilizados como fonte de dados secundários para subsidiar 

as análises do MNESSJ. Assim, os dados podem ser considerados robustos o suficiente para as análises 

apresentadas. Se congregados os dados obtidos em campo com os dois estudos citados anteriormente, 

a riqueza potencial do MNESSJ é de 196 espécies de aves. 

Em termos de conservação, conforme argumentado ao longo do texto, a estrutura da vegetação do 

MNE Salto São João é muito boa, a despeito do seu tamanho reduzido. Há potencial para o 

estabelecimento de corredores ecológicos na Zona de Amortecimento e área de influência da AER o 

que poderia contribuir para a manutenção de populações saudáveis de táxons florestais. Alguns 

impactos foram observados na região, embora de forma pontual, os quais incluem agropecuária, 

retirada seletiva de madeira e caça. 

Além de sua importância para a conservação da avifauna regional, deve-se destacar o grande 

potencial do MNESSJ para a realização de pesquisas ecológicas e práticas de ecoturismo, 

especialmente a observação de aves (birdwatching), a qual pode ser integrada na programação dos 

visitantes que já frequentam a região. 

5.4 CARACTERIZAÇÃO DA MASTOFAUNA 

De acordo com Lewinsohn; Prado (2002), o Brasil é o primeiro na lista dos 17 países megadiversos, 

possuindo entre 15 e 20% de toda a diversidade mundial e o maior número de espécies endêmicas. Até 

o momento já foram confirmadas a ocorrência de 701 espécies de mamíferos, distribuídas em 243 

gêneros, 50 famílias e 12 ordens (PAGLIA et al. 2012), com viés de crescimento a cada ano devido à 

descrição de novas espécies (e.g. primatas - DALPONTE et al., 2014; MARSH, 2014; carnívoro - TRIGO et 

al., 2013; morcego – MORATELLI; DIAS, 2015; ver ainda PAGLIA et al., 2012; ICMBio; MMA, 2018), 

estimando-se que seja de 732 espécies em 2018 (ICMBio; MMA, 2018), um crescimento de 4,5% em 

apenas seis anos. 

A diversidade de mamíferos brasileiros reflete bem a história evolutiva desse grupo na América do Sul e 

destaca-se por apresentar conhecimento científico relativamente alto, tanto em relação à taxa de 

espécies descritas quanto ao conhecimento sobre a biologia e ecologia dos táxons (BRITO et al. 2009; 

GARDNER, 2007; PATTON et al., 2015) condições a partir das quais é possível gerar hipóteses e modelos 

aplicáveis em estudos de biodiversidade e ecologia (VIVO, 1996). Dessa forma os mamíferos vêm cada 

vez mais sendo usados com sucesso como parâmetro para análises ambientais e conservacionistas 

(BRITO et al., 2009). Não obstante, são ainda muito mal conhecidos do ponto de vista taxonômico, 

biogeográfico e biológico (VIVO, 1996).  

A grande diversidade ambiental presente no Brasil atual está associada também à intensa história 

geológica da América do Sul (AB’SABER, 1967; ROSS, 2003) que favoreceu a existência de uma 

variedade de hábitats terrestres que estão ocupados pelos mamíferos (EISENBERG; REDFORD, 1999). Em 

território brasileiro são encontradas 30% das florestas tropicais do mundo distribuídas principalmente em 

dois grandes biomas: Amazônia e Mata Atlântica (PRANCE, 1992). Essas duas florestas estão separadas 

pelas formações vegetacionais abertas brasileiras: Caatinga, Cerrado e Pantanal (AB’SABER, 1977). 

Todas essas formações apresentam altíssima diversidade mastofaunística e elevada proporção de 

táxons confinados também aos dosséis médio e superior e um grande número de espécies endêmicas 

(EMMONS, 1997; BOULIÈRE, 1996; FONSECA et al., 1999; REIS et al., 2011; CARMIGNOTTO et al., 2012; 

GUTIÉRREZ; MARINHO-FILHO, 2017). 

Embora ainda incompleto o conjunto de informações disponível sobre os mamíferos brasileiros, revelou 

uma complexa relação entre essas formações. A mastofauna do Mata Atlântica, por exemplo, é muito 

diversificada (321 espécies) e conta com uma alta taxa de endemismos (89) (GRAIPEL et al., 2017) sendo 

que aproximadamente 19% das suas espécies (61) são consideradas ameaçadas no Brasil (MMA, 2014). 
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Essa riqueza coloca a Mata Atlântica como a segunda fauna mais rica de mamíferos do Brasil, atrás 

apenas da Amazônia (PAGLIA et al., 2012). A Mata Atlântica também compartilha mais de 40% de suas 

espécies com os demais biomas brasileiros (Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Campos Sulinos) 

(MIRETZKI, 2005), condição proporcionada pelas espécies típicas de outros hábitats ou biomas, como 

por exemplo, espécies de áreas alagadas ou campestres, que ocupam ambientes semelhantes, porém 

com áreas reduzidas ou restritas dentro da Mata Atlântica (GRAIPEL et al., 2017). Portanto, a despeito 

da aparente homogeneidade na distribuição da mastofauna brasileira, em geral, e da Mata Atlântica, 

em particular, existem particularidades regionais importantes, que só podem ser diagnosticadas a partir 

de estudos locais de longa duração e com métodos variados (CARMIGNOTTO, 2000). 

A reunião da pesquisa bibliográfica, do acervo em coleções científicas e dados originais indica uma 

riqueza potencial de 51 espécies de mamíferos para o MNESSJ (Anexo E). Essa riqueza está distribuída 

em nove ordens, 21 famílias e 44 gêneros da seguinte maneira: Ordem Didelphimorphia (1 família; 4 

gênero; 4 espécies; marsupiais), Cingulata (1; 2; 2; tatus), Pilosa (1; 2; 2; tamanduás), Perissodactyla (1, 1, 

1; anta), Artiodactyla (2; 3; 5; veados, e porcos-do-mato), Primates (2; 2; 2; macacos), Carnivora (4; 7; 

10; carnívoros), Chiroptera (3; 8; 9; morcegos) e Rodentia (6; 15; 16; roedores) (Anexo E). Portanto, as 

ordens Rodentia, Carnivora e Chiroptera são predominantes na área, segundo este estudo. 

Esta riqueza representa 29% da riqueza esperada para o Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) e 15,9% da 

Floresta Atlântica (GRAIPEL et al., 2017). Um valor alto para uma região pouco amostrada no que se 

refere a marsupiais, roedores e morcegos, que juntos compõem mais de 60% da diversidade de 

mamíferos na região Neotropical (EMMONS, 1997). 

5.4.1 HÁBITATS DA MASTOFAUNA 

No contexto biogeográfico o MNESSJ situa-se na grande Região Neotropical de Müller (1973), que se 

estende desde o Deserto de Sonora, no sul dos Estados Unidos até a Terra do Fogo, extremo meridional 

da América. Regionalmente, encontra-se na Província Paranaense, dentro do Domínio Amazônico de 

Cabrera & Willik (1973), que reúne as áreas florestadas da encosta atlântica a oeste da Serra do Mar, 

até o extremo nordeste da Argentina, leste do Paraguai e sul do Brasil, região coincidente com a que se 

costuma tratar como Floresta Atlântica do Interior. Na área de estudo (MNESSJ), estão presentes dois 

dos quatro distritos da Província Paranaense. No Distrito dos Pinheiros, o clima é úmido, frio, com 

temperaturas variando entre 13 e 16 °C, com neve eventual no inverno, onde se destaca na paisagem 

a Floresta Ombrófila Mista - FOM (ou Floresta com Araucária). No segundo distrito, o dos Campos, 

também com baixas temperaturas, a FOM é substituída por áreas graminóides, com ou sem arbustos, 

cuja monotonia da paisagem é abrandada pela ocorrência de agrupamentos arbóreos marginais aos 

rios, ou isolados sobre o campo de forma e dimensões variáveis (Capões), onde o pinheiro-do-paraná 

Araucaria angustifolia se sobressai, associado a diferentes grupos de espécies arbóreas (RODERJAN et 

al., 2002), apresentando, portanto, ambos os distritos um caráter subtropical.  

A fauna recente de mamíferos da Floresta Atlântica do sul do Brasil corresponde a uma interação entre 

os componentes da sub-região zoogeográfica Brasileira com alguns da sub-região Patagoniana 

(HERSHKOVITZ, 1972; CABRERA; WILLINK, 1973). Regionalmente, o MNESSJ pertence à Província 

Paranaense (CABRERA; WILLINK, 1973; MÜLLER, 1973; MELLO-LEITÃO, 1980), uma extensa área de 

transição que abriga representantes mastofaunísticos da Floresta Estacional Semidecidual e do Cerrado. 

Especialmente da primeira, como decorrência do efeito da altitude, do solo e clima. Esta Província 

apresenta altitudes médias a moderadamente elevadas abrangendo grande parte do Planalto 

Meridional Brasileiro, a partir da vertente ocidental do conjunto de serras do leste do Brasil. A região é 

de clima mais seco (média inferior a 2.000 mm por ano), com uma estação seca definida, geralmente 

no inverno, com temperaturas mais amenas e eventuais geadas, e no extremo meridional, ocorre neve. 

Segundo Cabrera; Willink (1973) os mamíferos dessa província são ainda tipicamente tropicais, mas 

também apresentam elementos andino-patagônicos, sendo muito difícil traçar um limite consistente 

entre esta Província da Chaquenha, do Cerrado e da Atlântica. Entre os mamíferos “típicos”, são 

encontrados vários marsupiais, como as catitas Monodelphis spp., os gambás Didelphis spp. e a cuíca-

de-quatro-olhos Philander opossum, macacos como o macaco-prego Sapajus e o bugio Alouatta, 

carnívoros, como o cachorro-do-mato Cerdocyon thous, o lobo-guará Chrysocyon brachyurus, o mão-

pelada Procyon cancrivorus, o quati Nasua nasua, a irara Eira barbara, o furão Galictis cuja, a lontra 

Lontra longicaudis, o jaguarundi Puma yagouaroundi, a jaguatirica Leopardus pardalis e a onça-pintada 

Panthera onca, bem como numerosos roedores, como o ouriço Sphiggurus spp., a capivara 

Hydrochoerus hydrochaeris, a cutia Dasyprocta azarae, o esquilo Guerlinguetus ingrami, o coelho 

silvestre brasileiro ou tapiti Sylvilagus brasiliensis, os fossoriais tuco-tucos Ctenomys spp., a preá Cavia spp., 

uma miríade de ratos-do-mato Oxymycterus, Akodon, Oligoryzomys, entre outros, xenartros como os 

tamanduás Myrmecophaga e Tamandua, tatus Euphractus, Dasypus, Cabassous, vários ungulados 
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como os porcos-do-mato Tayassu e Pecari e a anta Tapirus terrestris. Muitos destes táxons ainda são 

encontrados em UCs e também nas várias RPPNs e demais remanescentes florestais do estado do 

Paraná e também foram registrados nas atividades de campo no MNESSJ. 

Vivo (1997) reconheceu a existência de quatro regiões mastofaunísticas na Floresta Atlântica: a) “região 

nordeste” – entre a foz do rio São Francisco e o Rio Grande do Norte, que apresenta elementos comuns 

às florestas Atlântica e Amazônica (e.g. o tamanduaí Cyclopes didactylus, o bugio Alouatta belzebul), 

b) “sudeste da Bahia” – desde o norte do Espírito Santo até o sul da foz do rio São Francisco, com formas 

endêmicas próprias (e.g. o rato-do-cacau Callistomys pictus, o ouriço-preto Chaetomys subspinosus), c) 

“Rio de Janeiro” – entre o Espírito Santo, estendendo-se pelo Rio de Janeiro, até São Paulo na altura do 

Trópico de Capricórnio, com alguns pequenos mamíferos endêmicos (e.g. os saguis Callithrix aurita e C. 

flaviceps, o rato-do-mato Rhagomys rufescens), d) “região sul” – ao sul do Trópico de Capricórnio até o 

norte do Rio Grande do Sul, que apresenta algumas espécies características (e.g. os ratos-do-mato 

Delomys colinus, Brucepattersonius iheringi).  

A posição geográfica do MNESSJ indica que o mesmo se encontra na região “d” ou “Região Sul”, porém 

muito afastado da região litorânea e da Serra do Mar onde se concentram as áreas centrais e 

características da Floresta Atlântica (VIVO, 1997; MIRETZKI, 2005; GRAIPEL et al., 2017). Essa situação 

favorece a presença de uma mastofauna rica em espécies, contudo, com poucos elementos 

endêmicos do bioma e o predomínio de táxons de ampla distribuição no Brasil, ou seja, aqueles que 

ocorrem em pelo menos dois biomas brasileiros. Grosso modo nesta região encontramos os limites 

austrais para várias espécies de mamíferos do Brasil Central e Amazônico, bem como os limites 

setentrionais para os mamíferos oriundos de zonas mais frias ao sul, caracterizando-se como uma zona 

de transição (ecótono) entre essas (cf. CABRERA; WILLINK, 1973; MIRETZKI, 2003). 

A riqueza regional e local está limitada pela tolerância das espécies ao frio e à baixa capacidade de 

suporte do hábitat oferecido pelos Campos, Capões e Florestas Ripárias. Esse fato que deveria suscitar 

um maior interesse para a investigação foi e ainda é pouco explorado, resultando em um escasso 

registro histórico da mastofauna paranaense (PERSSON; LORINI, 1990; MIRETZKI, 1999), situação que 

progressivamente vem melhorando (MIRETZKI, 1999; GRAZZINI, 2012). Nesse sentido, a mastofauna do 

Monumento Natural Estadual Salto São João e circunvizinhança foi até o momento pouco estudada, 

conforme apresentado nos subitens a seguir. 

5.4.2 RIQUEZA DE ESPÉCIES DA MASTOFAUNA 

As atividades de campo indicaram a presença de pelo menos 32 espécies (Apêndice D) de mamíferos 

no MNESSJ, sendo que sete espécies não haviam sido registradas para a região segundo a bibliografia 

e/ou espécimes em museus (ver Anexo E). São elas: o tatu-rabo-mole Cabassous tatouay, o tatu-mulinha 

Dasypus septemcinctus (Figura 5.28B), o lobo-guará Chrysocyon brachyurus, a irara Eira barbara, o furão 

Galictis cuja (Figura 5.28E), o tapiti Sylvilagus brasiliensis, o rato-da-taquara Kannabateomys amblyonyx.  

Assim sendo, a riqueza de espécies para este inventário subiu de 51 para 58 espécies, ainda com forte 

viés de crescimento, haja vista que os pequenos roedores, morcegos e marsupiais estão sub-

representados na amostragem. Da mesma forma houve um incremento em outros níveis hierárquicos: o 

número de ordens subiu para 10 (tapitis Lagomorpha), de famílias para 23 (tapiti Leporidae, ratos-de-

espinho Echimyidae) e de gêneros para 48 (rato-da-taquara Kannabateomys amblyonyx, tatu-rabo-

mole Cabassous tatouay, tapiti Sylvilagus brasiliensis). Os resultados obtidos mantem Rodentia (n=17 

espécies) como a Ordem mais rica, seguida por Carnivora (n=11) e Chiroptera (n=9) e com o registro do 

tapiti Sylvilagus brasiliensis (Lagomorpha: Leporidae) estão presentes todas as ordens de mamíferos 

terrestres ocorrentes no Paraná. 

Os registros diretos (pegadas, fezes) (Figura 5.29) de veados Mazama sp. (Figura 5.29A) foram os mais 

frequentes durante as atividades de campo, ocorrendo em três das oito áreas analisadas. Em seguida 

vem o mão-pelada Procyon cancrivorus (Figura 5.29D) e o tatu-galinha Dasypus novemcinctus (Figura 

5.29B) com dois registros cada. Por fim um grupo de três espécies contou um único registro: gato-do-

mato-pequeno Leopardus guttulus, gambá Didelphis sp., cachorro-do-campo Lycalopex gymnocercus 

e a cutia Dasyprocta azarae. O serelepe Guerlinguetus ingrami e ao macaco-prego Cebus nigritus foram 

visualizados uma única vez por Almir P. Barreto, ictiólogo da equipe de elaboração do Plano de Manejo. 
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Figura 5.28  Ilustração de mamíferos presentes no MNE Salto São João. 

 
Legenda: A – tatu-peba Euphractus sexcinctus; B – tatu-mulinha Dasypus septeminctus; C – gambá Didelphis sp.; 

D – cachorro-do-mato Cerdocyon thous; E – furão Galictis cuja; F – bugio Alouatta clamitans. Fonte: A, B, C, D e E - 

acervo pessoal de Michel Miretzki, 2019; F - acervo pessoal de Fabiana Rocha Mendes, 2019. 

Figura 5.29  Registros diretos (pegadas) observados nos levantamentos da mastofauna no MNESSJ. 

 

 
Legenda: A – veado Mazama sp.; B – tatu-galinha Dasypus novemcinctus; C – cutia Dasyprocta azarae; D – mão-

pelada Procyon cancrivorus. Fonte: registros do Autor, 2019. 

5.4.3 ESPÉCIES RELEVANTES DA MASTOFAUNA 

A seguir estão apresentadas as espécies endêmicas, ameaçadas, exóticas, nocivas a humanos, 

migratórias e as cinegéticas da mastofauna, presentes no MNE Salto São João e região. 
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5.4.3.1 Espécies Endêmicas da Mastofauna 

Diz-se que uma espécie é endêmica quando está restrita a uma determinada área limitada e definida 

(ACIESP, 1987). Em geral estas espécies apresentam populações pequenas, sendo na maioria das vezes 

estenóicas e ameaçadas de extinção. No caso do presente estudo, considera-se endêmica a espécie 

com ocorrência restrita à Floresta Atlântica brasileira, segundo Graipel et al. (2017). Assim, cinco espécies 

atendem aos requisitos: dois primatas o bugio Alouatta clamitans (Figura 5.28F) e o macaco-prego 

Sapajus nigritus e três pequenos ratos-do-mato Brucepattersonius soricinus, Oxymycterus quaestor e 

Thaptomys nigrita. 

5.4.3.2 Espécies Ameaçadas da Mastofauna 

A avaliação do grau de perigo que incorre uma espécie considera o seu tamanho, conspicuidade, 

densidade populacional, aspectos reprodutivos e grau de interferência do homem no ambiente em 

que a espécie habita. Assim sendo, as espécies mais susceptíveis ao desaparecimento são aqueles 

predadores do topo de cadeia trófica, geralmente os grandes carnívoros, os animais maiores com baixa 

fecundidade e alta pressão cinegética, e os pequenos mamíferos com populações pequenas ou 

restritas em sua distribuição e com alto grau de dependência da qualidade ambiental.  

As listas de espécies ameaçadas são norteadas pelos princípios estabelecidos pela IUCN, contudo, 

como aparentes incongruências surgem entre as listas transnacionais, federais e estaduais a real 

condição de ameaça pode ser melhor analisada ao se considerar a situação da espécie em todas. Um 

segundo tipo de critério é apresentado pelo CITES (Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora), que regula o comércio das espécies da fauna e flora no planeta.  

No Brasil a lista mais atualizada de espécies de mamíferos oficialmente ameaçados (MMA, 2014) 

relaciona 110 espécies, que representam 15,7% das espécies nativas de mamíferos que ocorrem no país. 

Além destas, outras 24 espécies são consideradas “quase ameaçadas” e mais 110 como de “dados 

deficientes”, portanto, pouco mais de um terço da mastofauna brasileira encontra-se em risco. Para o 

Paraná, 38 espécies (20,4% do total paranaense) de mamíferos terrestres ou voadores estão 

enquadrados em alguma das categorias (regionalmente extinta, vulnerável, em perigo, criticamente 

ameaçada), além de 50 espécies Quase Ameaçadas/Dados Deficientes (PARANÁ, 2010). 

Entre as 58 espécies (Anexo E e Apêndice D) 50% ou 29 espécies são consideradas ameaçadas ou 

indicam alguma necessidade de atenção. A lista do Paraná é a mais inclusiva, contemplando 25 

espécies sendo sete exclusivas. A lista CITES vem a seguir com 15 espécies (02 exclusivas), a lista da IUCN 

com 11 espécies (02 exclusivas) e a brasileira com apenas 07 espécies e nenhum exclusiva. Um grupo 

composto por 3 espécies que ocorrem nas 4 listas consultadas: o tamanduá-bandeira Myrmecophaga 

tridactyla, o gato-do-mato Leopardus guttulus e o maracajá Lepardus wiedii (Quadro 5.10). 

Quadro 5.10 Lista das espécies ameaçadas de extinção registradas ou potenciais ocorrentes na UC. 

TÁXON NOME-COMUM 
STATUS DE CONSERVAÇÃO REGISTRO EM 

CAMPO PR BR IUCN CITIES 

Caluromys lanatus cuíca-lanosa DD - - - não 

Lutreolina crassicaudata cuíca-cauda-grossa DD - - - não 

Myrmecophaga tridactyla tamanduá-bandeira CR VU - II sim 

Cabassous tatouay tatu-rabo-mole DD DD - - sim 

Tapirus terrestris anta EN  - VU II sim 

Mazama americana veado-virá DD - DD - sim 

Mazama nana veado-bororó VU VU VU - não 

Pecari tajacu cateto VU - - II não 

Tayassu pecari queixada CR - VU II não 

Alouatta clamitans bugio QA - - II sim 

Sapajus nigritus macaco-prego DD - QA II sim 

Cerdocyon thous cachorro-do-mato - - - II sim 

Chrysocyon brachyurus lobo-guará VU VU - II sim 

Lycalopex gymnocercus cachorro-do-campo - - - I sim 

Leopardus pardalis jaguatirica VU VU - I sim 

Leopardus guttulus gato-do-mato VU VU VU I sim 

Leopardus wiedii gato-maracajá VU VU QA I não 

Puma concolor onça-parda VU VU - I sim 
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TÁXON NOME-COMUM 
STATUS DE CONSERVAÇÃO REGISTRO EM 

CAMPO PR BR IUCN CITIES 

Puma yagouaroundi jaguarundi DD VU - I sim 

Lontra longicaudis lontra QA - QA I sim 

Molossops temminckii morcego DD - - - não 

Sylvilagus brasiliensis tapiti VU - - - sim 

Brucepattersonius soricinus rato-do-mato - - DD - não 

Hylaeamys megacephalus rato-do-mato DD - - - não 

Juliomys pictipes rato-do-mato DD - - - não 

Oxymycterus quaestor rato-do-mato DD - - - não 

Cuniculus paca paca EP - - - sim 

Dasyprocta azarae cutia - - DD - sim 

Kannabateomys amblyonyx rato-da-taquara DD - - - sim 

Legenda: para lista federal (BR), estadual (PR) e transnacional (IUCN): CR, criticamente em perigo; EP, em perigo; VU, 

vulnerável; AA, quase ameaçada; DD, dados deficientes; (modificado de Fonseca et al., 1994; Mikich & Bérnils, 2004; 

MMA, 2014; IUCN, 2019); para lista CITES: apêndice I, espécies ameaçadas, cujo comércio pode afetar suas 

populações ; apêndice II, espécies ameaçadas ou não, cujo comércio pode potencialmente afetar as suas 

populações (CITES, 2019). Fonte: elaborado pelo Autor, 2019.  

Carnivora, com nove (09) de onze (11) espécies registradas, é a ordem com maior número de espécies 

ameaçadas, seguida por Rodentia com sete (07) de 17 relacionadas, contudo, proporcionalmente os 

Artiodacylya apresentam 80% (4 de 5 espécies) de suas espécies ameaçadas, praticamente o dobro 

da porcentagem conferida aos Rodentia. As duas ordens com espécies únicas, Perissodactyla (anta) e 

Lagomorpha (tapiti) contam 100% de suas espécies ameaçadas. Outro resultado importante é o alto 

número de espécies ameaçadas que foram registradas em campo, correspondente a 18 (62,1%) de um 

total de 29 espécies, durante a campanha. Também relevante é a indicação da ocorrência, nas 

entrevistas, da onça-pintada Panthera onca e da cuíca-d’água Chironectes minimus, ambas espécies 

ameaçadas e relativamente raras no Paraná.  

De modo geral as espécies ameaçadas de extinção apresentam indícios de que suas populações estão 

decrescendo pelo excesso de exploração e destruição extensiva de hábitats ou por outro distúrbio 

ambiental, podendo inclusive ter suas populações reduzidas ao ponto de não apresentarem condições 

de recuperação sem a intervenção humana.  

5.4.3.3 Espécies Exóticas da Mastofauna 

Considera-se como espécie exótica aquela de caráter doméstico ou sinantrópico, ou seja, cuja 

existência na área de estudo está relacionada a interferência humana, sendo geralmente muito bem 

adaptadas às mais variadas condições impostas pelo homem ao ambiente. São admitidas seis espécies 

de mamíferos exóticos e invasores de ampla distribuição no Brasil, segundo Reis et al. (2011). Trata-se de 

três espécies de roedores (Mus musculus, Rattus rattus e Rattus norvegicus, a lebre Lepus europaeus, o 

javali Sus scrofa e o búfalo Bubalus bubalis além do ratão-do-banhado Myocastor coypus. Tanto a lebre, 

como o javali e o ratão-do-banhado foram registrados em entrevistas durante a campanha de campo. 

Tanto o javali como a lebre são alvos de caça. 

Também cabe destaque à presença do cachorro doméstico Canis familiaris, não apenas nas áreas 

urbanas vizinhas, como no interior dos fragmentos florestais remanescentes. Essa espécie tem sido 

apontada como uma das principais pragas em áreas florestais, trazendo consequências diretas para a 

fauna nativa. Cães que invadem áreas florestais sozinhos ou em pequenas matilhas (OLIVEIRA et al., 

2008), quando não conseguem atacar grandes espécies de animais silvestres, os acuam, causando 

estresse e fazendo com que se movimentem para outras áreas, tornando-os mais expostos à caça e 

atropelamento, por exemplo. No mesmo caso estão os gatos-domésticos Felis catus, que geralmente 

trazem danos aos pequenos mamíferos, tais como roedores, morcegos e marsupiais. Além disto, estas 

espécies quando abandonadas a própria sorte ou criadas em ambiente pouco antropizado, tornam-se 

selvagens (espécies ferais), reforçando seu caráter predador. Cachorros e gatos domésticos foram 

registrados em todos os oito pontos amostrais da AER. 

5.4.3.4 Espécies da Mastofauna Nocivas a Humanos 

As doenças são uma característica ubíqua dos ecossistemas e pelo menos 60% das mais de 1.400 

doenças humanas são zoonoses, ou seja, são doenças partilhadas entre humanos e animais (DELAHAY 

et al., 2009). Os mamíferos selvagens e autóctones brasileiros também podem causar danos, ao 

transmitirem doenças ao homem. No caso dos pequenos mamíferos destacam-se os roedores 
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Cricetidae (Oligoryzomys, Necromys, Akodon, Calomys, entre outros) como reservatórios naturais de 

várias doenças, como hantaviroses e doença de Lyme. Os marsupiais didelfídeos são portadores de 

pelo menos nove espécies de arbovírus (HUNSAKER, 1977) e também podem ser um importante 

reservatório de Leishmania, porém aparentam não mostrar danos importantes aos indivíduos (ARIAS et 

al., 1981), não obstante, a contaminação entre os marsupiais é de baixa virulência. Tatus (gêneros 

Euphractus e Dasypus) estão potencialmente infectados com hanseníase, mesmo a capivara 

Hydrochoerus hydrochaeris, que além de transmitir uma enorme variedade de enfermidades (e.g. 

doença de Lyme), pode causar pequenos prejuízos a lavoura. Os primatas estão inseridos no ciclo da 

febre amarela. Os morcegos (Chiroptera) podem disseminar a raiva e a histoplasmose, entre outras 

doenças. A raiva tem sido registrada também em morcegos frugívoros e insetívoros em vários locais do 

Brasil (TADDEI, 1996; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005) e não exclusivamente nos hematófagos. O combate 

aos morcegos portadores da raiva (hematófagos ou não) deve ser feito de forma criteriosa e precedido 

de avaliações sobre quais as espécies e em que situação ocorre a transmissão.  

Os dados sobre a transmissão de doenças dos mamíferos silvestres brasileiros para os humanos no Brasil, 

e em especial para região do empreendimento, são ainda incompletos ou baseados em dados obtidos 

em outras regiões. Alguns esforços foram empreendidos no passado, como no caso da febre amarela 

e mais recentemente na busca dos focos e reservatórios da hantavirose, porém pouco se avançou na 

solução dos problemas. Além disto, o constante e mais frequente contato entre espécies 

domésticas/sinantrópicas com a fauna silvestre (roedores murídeos exóticos, cães e gatos domésticos) 

pode influenciar positivamente as taxas de contaminação desses, interferindo inclusive no sucesso de 

manutenção de populações viáveis (SUZÁN; CEBALLOS, 2005). Neste grupo estão incluídos os mamíferos 

exóticos e sinantrópicos, como os ratos domésticos (rato-preto Rattus rattus, ratazana Rattus norvegicus, 

camundongo Mus musculus), também, podem ser incluídas nesta categoria.  

5.4.3.5 Espécies Migratórias da Mastofauna 

A queixada Tayassu pecari é a única espécie de grande mamífero brasileiro que faz migração (PERES, 

1996). Alguns outros mamíferos neotropicais realizam algum tipo de deslocamento sazonal, como tem 

sido suspeitado no caso de espécies de morcegos. Para a área de estudo, variações populacionais 

sazonais podem ser esperadas para algumas espécies de quirópteros da família Phyllostomidae (e.g. 

morcegos Sturnira e Artibeus (Figura 5.30), como já observado para outras regiões do Paraná (BIANCONI 

et al., 2006).  

Figura 5.30  Registros de morcegos frugívoros com potencial ocorrência na região do MNESSJ. 

 
Nota: gênero Sturnira, à esquerda; gênero Artibeus, à direita. Fonte: acervo pessoal de Michel Miretzki, 2019. 

5.4.3.6 Espécies Cinegéticas da Mastofauna 

A caça ainda ocorre por todas as regiões do estado do Paraná e também na área de estudo. Entre as 

oito áreas visitadas durante a AER seis mostraram sinais de caça, inclusive armadilhas com armas de 

fogo. Existe também uma festa mensal (“Festival da Caça”) no Faxinal na qual servem ao menos quatro 

tipos de carne de caça e também um comércio de carne de caça bastante aquecido onde um 

restaurante (“Restaurante Penteado”) compra a carne dos caçadores.  

Entre as principais presas estão a paca Cuniculus paca, os veados Mazama, o tatu-galinha Dasypus 

novemcinctus, a capivara Hydrochoerus hydrochaeris e eventualmente a cutia Dasyprocta azarae. 

Contudo, todas as espécies citadas como ameaçadas de extinção na lista CITES (Quadro 5.10) podem 

ser incluídas aqui, ainda que o motivo da caça nem sempre seja a busca de proteína. É bastante 
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provável que as espécies exóticas como a lebre Lepus europeus e o javali Sus scrofa também sejam 

caçados e comercializados. 

5.4.4 ANÁLISE AMBIENTAL DA MASTOFAUNA 

A partir da visita a campo elaborou-se uma classificação para os hábitats no MNESSJ e região 

circunvizinha em três tipologias: a) floresta: todas as áreas de mata, que podem ou não ter tido corte 

seletivo ao longo do tempo, mas que tenham um sub-bosque desenvolvido e apresentam serapilheira 

e onde a copa das árvores promove alguma proteção para o solo e vegetação, também se inclui a 

vegetação justafluvial e os taquarais; b) áreas abertas: consiste das áreas em regeneração natural, sem 

o auxílio humano, e as áreas de campos; c) antropizado: plantações, silvicultura de exóticas e nativas, 

áreas edificadas, agricultura, pecuária e de visitação pública. 

Em linhas gerais este inventário mostra que a mastofauna do MNESSJ é composta preponderantemente 

por mamíferos florestais (n=48 espécies; 85,7% do total) (Figura 5.31), com representantes típicos de 

ambientes abertos (n=8). Existe um predomínio de espécies florestais associadas ao ambiente 

antropizado (n=17) sob os de área aberta (n=2). Um taxón se destaca por ocorrer nas três áreas, o 

gambá Didelphis. 

Entre os táxons florestais estão os morcegos (Chiroptera), macacos (Primates), alguns carnívoros como 

os gatos-do-mato Leopardus spp., ungulados veados Mazama spp., ratos-do-mato da subfamília 

SIgmondontiae, entre vários outros. Destaque também merece a riqueza de espécies semiaquáticas ou 

justafluviais como a lontra Lontra longicaudis, o mão-pelada Procyon cancrivorus, a capivara 

Hydrochoerus hydrochaeris, o rato-d’água Nectomys squamipes e potencialmente a cuíca-d´água 

Chironectes minimus, único marsupial semiaquático existente. A mastofauna do Monumento Natural 

Estadual Salto São João tem como espécies típicas de ambientes abertos o cachorro-do-campo 

Lycalopex gymnocercus, o lobo-guará Chrysocyon brachyurus, tatu-paulista ou peludo Euphractus 

sexcinctus, o rato-do-mato Calomys tener e a cuíca-de-cauda-grossa Lutreolina. Paradoxalmente, 

reúne também alguns dos mamíferos mais conspícuos em hábitats alterados e fragmentados 

(antropizado), como veados Mazama spp., quatis Nasua nasua e tatus Dasypodidae, muito 

provavelmente pela alta plasticidade ecológica dessas espécies.  

Figura 5.31  Representação gráfica da distribuição dos mamíferos segundo a preferência de hábitat. 

 
Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 

Para Cáceres et al. (2007) o baixo percentual de espécies campestres e de áreas abertas na região sul 

do Brasil (24%) quando comparado àquelas florestais, está em parte relacionado com a dominância 

das formações florestais na região sul do país, e à subsequente menor riqueza e complexidade de 

ambientes exibidas pelas formações campestres. Esses autores citam as espécies indicadas acima estão 

relacionadas estreitamente com às áreas abertas. Outro grupo de espécies, pertencentes ao gênero 

preá Cavia, também estariam relacionados originalmente as áreas de campos, sendo sua ampla 

distribuição atual, atribuída ao contínuo desmatamento. 

5.4.5 SÍNTESE DA MASTOFAUNA 

A união dos dados primários e secundários indica que 56 espécies (58 táxons) podem ocorrer no MNESSJ, 

entre espécies ameaçadas de extinção (n=29 espécies) e endêmicas (cinco espécies). A mastofauna 

local é predominantemente florestal (n=48), com elementos típicos de áreas abertas. A exceção 

provável de espécies de grande porte como a onça-pintada Panthera onca e do queixada Tayassu 
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pecari, o potencial para a UC é de apresentar uma riqueza de mamíferos bem mais elevada, quando 

da execução dos inventários de pequenos mamíferos e de morcegos. Os carnívoros, por sua vez, se 

destacam pelo alto número de espécies (n=11). Em campo foram observados dez impactos negativos 

sobre a mastofauna local, alguns exigem um controle mais rígido na ocupação da UC pelos usuários 

enquanto outros exigirão investimento e um maior tempo para serem resolvidos. 

5.5 CARACTERIZAÇÃO DA HERPETOFAUNA 

O conjunto dos répteis e anfíbios de uma determinada região denomina-se herpetofauna e esses 

animais são considerados como bioindicadores, em potencial, de qualidade ambiental, por possuírem 

estreita relação com seus respectivos hábitats, sendo importante o conhecimento dessa biodiversidade 

para avaliar o estado de conservação de seus ambientes (WAKE, 1991), ou seja, alterações ambientais 

afetam diretamente essas duas classes de vertebrados, comprometendo a sua ocorrência.  

Países na região tropical possuem expressiva biodiversidade relacionada à herpetofauna (e outros 

grupos de vertebrados), sendo que cerca de 80% das espécies de anfíbios e répteis conhecidas ocorrem 

nessas regiões do planeta, o que torna o grupo proeminente em quase todas as comunidades terrestres. 

O Brasil possui diversidade significativa desses dois grupos sendo catalogadas, atualmente, 795 espécies 

de répteis (COSTA; BÉRNILS, 2018) e 1080 de anfíbios (SEGALLA et al., 2019). Esses números colocam o 

Brasil como o país com maior riqueza de espécies de anfíbios do mundo (SILVANO; SEGALLA, 2005) e, 

consequentemente, em posição privilegiada, sendo considerado o país com maior diversidade 

herpetofaunística entre os países da América Central e do Sul (SBH, 2018).  

No que se refere à herpetofauna do estado do Paraná, o estudo dos répteis pode ser considerado 

privilegiado com publicações importantes como, por exemplo, sobre as serpentes, quelônios e 

crocodilianos. Para a anurofauna, em 2018, foi publicada uma lista com 137 espécies com ocorrência 

para o estado sendo um dos estudos mais recentes sobre esse grupo (SANTOS-PEREIRA et al, 2018). 

Segundo Morato (1995), outra fonte de dados sobre a herpetofauna que ocorre em matas de araucária 

é a coleção herpetológica do Museu de História Natural Capão da Imbuia em Curitiba e registros do 

Instituto Butantan em São Paulo. Entretanto, não há muitos estudos que abordem a região abrangida 

pela Floresta Ombrófila. Porém, existem alguns estudos que permitem uma boa predição de ocorrências 

de espécies (e.g., BÉRNILS; MOURA-LEITE, 1990; MORATO, 1995; D’AMATO; MORATO, 1991; MOURA-LEITE 

et al., 1996; RIBAS; MONTEIRO-FILHO, 2002). Para a anurofauna, existem alguns estudos que abordam o 

aumento de distribuição de algumas espécies para a região (e.g., BERNARDE, 1998; 1999; LINGNAU, 2000; 

MACHADO; CONTE, 2001, CONTE et al., 2005; 2010). 

A região paranaense abrangida pela floresta com araucária e seus campos associados, conta com 

uma série de estudos que apresentam como resultados, inventários de anfíbios e répteis e definições 

sobre padrões de distribuição geográfica desses grupos. No caso dos répteis, existem estudos sobre os 

padrões de distribuição de serpentes da floresta com araucária do sul do Brasil como um todo (MORATO, 

1995) e a distribuição de quelônios no estado do Paraná (RIBAS; MONTEIRO-FILHO, 2002). Outros estudos 

abordam a herpetofauna geral e com dados que podem ser usados para a área do inventário por 

abordarem espécies que podem ocorrer na região (DI-BERNARDO; LEMA, 1990; BÉRNILS; MOURA-LEITE, 

1990; D'AMATO; MORATO, 1991; DI-BERNARDO, 1992). 

Entretanto, cabe ressaltar que o inventário mais próximo da área de estudo foi realizado pela Lactec 

(2011) para compor Estudo de Impacto Ambiental para ampliação da capacidade de geração de 

energia elétrica no sítio denominado Dois Saltos no município de Prudentópolis/PR. 

Para compor a lista de dados secundários para a herpetofauna foram consultados: 

 Artigos científicos: Bérnils; Moura-Leite (1990); Di-Bernardo; Lema (1990); D'amato; Morato 

(1991); Morato (1995); Ribas; Monteiro-Filho (2002). 

 Dados museológicos: Museu de História Natural Capão da Imbuia - Curitiba e Instituto 

Butantã – São Paulo. 

 Estudos de Licenciamento Ambiental: Lactec, 2011.  

O resultado da compilação de dados secundários está presente no Anexo F. 

5.5.1 HÁBITATS DA HERPETOFAUNA 

A área onde foi realizado o inventário apresenta-se como um mosaico de condições ambientais onde 

se observa desde remanescentes de florestas com araucárias (especificamente Floresta Ombrófila Mista 

Montana), elementos ecotonais de Floresta Estacional Semidecidual, áreas modificadas pela ação 
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humana em diversos níveis, com destaques para locais antropizados no interior da UC compostos por 

trilhas e trechos de estradas, bem como para a agricultura e presença de faxinal na área de influência 

do Monumento.  

Para a realização do inventário procurou-se, nos ambientes citados, por locais que tivessem condições 

de abrigar uma comunidade herpetofaunística rica e diversa. Com isso, foram amostradas margens de 

riachos e do rio São João, trilhas no interior de fragmentos de mata abrangendo tanto as áreas de FOM 

quanto áreas de ecótono entre ela e a Floresta Estacional, bem como áreas limítrofes entre mata e 

locais destinados à agricultura, poças temporárias e estradas na área de influência da AER. O inventário 

foi realizado entre os dias 06 a 10 de maio de 2019 compreendendo o período seco.  

A Figura 5.32 mostra registros fotográficos dos principais ambientes que foram amostrados para o 

levantamento de répteis e anfíbios na região do MNESSJ. 

Figura 5.32 Principais áreas amostrais para o levantamento da herpetofauna na região da UC. 

 

 

 
Legenda: A – Margem do rio São João; B – Riachos no interior de fragmentos de mata; C – Fragmento de Floresta 

Ombrófila Mista; D – Fragmento de Floresta Estacional; E – Margem de estradas no interior de fragmentos de mata; 

F – Faxinal; G – Estradas secundárias; H – Áreas antropizadas (estruturas no interior da UC). Fonte: registros do Autor, 

2019. 

5.5.2 RIQUEZA DE ESPÉCIES DA HERPETOFAUNA 

Com relação aos levantamentos de dados primários, registrou-se para os 8 sítios amostrais um total de 

20 espécies sendo que 8 são de répteis e 12 são de anfíbios anuros. Conforme se pode observar no 

Apêndice E, a anurofauna está distribuída em 5 famílias (Bufonidae, Brachycephalidae, 

Odontophrynidae, Hylidae e Leptodactylidae) e, os répteis, em 6 (Mabuyidae, Elapidae, Dipsadidae, 

Viperidae, Colubridae e Teiidae). Esses resultados são importantes uma vez que a amostragem ocorreu 

durante o período seco em que muitas espécies diminuem suas atividades de forrageio e vocalização 

(no caso da anurofauna). 

No Apêndice E, há, também, os dados sobre o ambiente de ocorrência, tipo de registro, status de 

conservação nas listas estadual, nacional e global de espécies ameaçadas consultadas, além do tipo 

de ambiente de ocorrência.  

No que se refere aos resultados obtidos por meio de entrevistas, o lagarto teiú Salvator merianae foi 

considerado, uma vez que não gerou dúvidas taxonômicas entre as características avaliadas. As demais 

espécies citadas não foram consideradas em virtude de que a nomenclatura popular mencionada 
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pelos entrevistados remetia a espécies diferentes (ex.: jararaca e cobra-coral). Com isso, o diagnóstico 

por esse método torna-se mais fidedigno. A coral-verdadeira Micrurus altirostris foi registrada por um 

turista durante o caminhamento até o primeiro mirante dentro do MNESSJ. O registro fotográfico não 

gerou dúvidas com relação à identificação da espécie. 

Conforme pode ser observado na Tabela 5.11, referente às famílias de anfíbios anuros, Hylidae foi a mais 

representativa com 51% das espécies de anuros. Esse padrão de dominância é comumente observado 

em estudos na região Neotropical (DUELLMAN, 1986; FEIO et al., 2008, AZEVEDO-RAMOS; GALATTI, 2002). 

A adaptação do grupo ao hábito arborícola permite a ocupação, com sucesso, de ambientes com 

grande heterogeneidade estrutural (HADDAD; SAWAYA, 2000; FEIO et al., 2008). Os hilídeos são 

extremamente variáveis no tamanho e aparência externa, porém, possuem discos adesivos 

arredondados nas pontas dos dedos, presentes na maioria das espécies, que os diferencia das outras 

famílias. Normalmente são os mais abundantes em todos os biomas brasileiros. 

Tabela 5.11 Percentual e número de espécies de anfíbios por família, amostradas na região do MNESSJ. 

VARIÁVEIS HYLIDAE LEPTODACTYLIDAE BUFONIDAE BRACHYCEPHALIDAE ODONTOPHRYNIDAE TOTAL 

Número de Espécies 6 3 1 1 1 12 

Representatividade 51% 25% 8% 8% 8% 100% 

Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 

Leptodactylidae foi a segunda mais representativa (25%). Essa família é caracterizada, principalmente, 

pela presença do dedo médio do membro posterior bastante alongado. O gênero Leptodactylus possui 

espécies com ampla distribuição geográfica na América do Sul, abundantes e que carecem de revisão 

taxonômica, pois, possivelmente, abrigam um grande complexo de espécies (ex.: rã-assobiadora L. 

fuscus e rã-manteiga L. latrans) (RAMOS; GASPARINI, 2004). Em geral, essa família é composta por anuros 

de pequeno e médio porte, insetívoros, terrestres ou semiaquáticos, e de atividade noturna (FROST, 

2009). Normalmente, vivem associados à serrapilheira de florestas tropicais úmidas ou próximos à água, 

com exceção de algumas espécies que habitam ambientes áridos e cujos modos reprodutivos são 

bastante variados. Algumas espécies do gênero Leptodactylus constroem ninhos de espuma no interior 

de tocas subterrâneas, importantes para evitar a dessecação dos ovos e garantir a proteção das larvas 

em desenvolvimento contra predadores, particularmente em ambientes onde a distribuição das chuvas 

é irregular ao longo da estação reprodutiva. 

As demais famílias obtiveram um registro cada e, consequentemente, 8% de representatividade cada. 

Os Bufonídeos encontram-se distribuídos de modo cosmopolita em regiões temperadas e tropicais, 

exceto na região da Austrália, Madagascar e Ilhas Oceânicas. Caracteriza-se, principalmente, pela pele 

coberta de calosidades com ou sem glândulas. Algumas espécies possuem glândulas paratóides 

localizadas na região póstero-dorsal da cabeça e outras têm glândulas nos membros (DEIQUES et al., 

2007). São muito comuns algumas espécies mais generalistas em ambientes rurais e até urbanos. 

Brachycephalidae é composta por anfíbios de pequeno e médio porte normalmente encontrados em 

áreas de florestas. Odontophrynidae possui espécies de hábitos fossoriais e de espécies florestais.  

Para répteis, a avaliação da representatividade de famílias mostrou que Dipsadidae foi a mais rica com 

35% do total de répteis registrados por dados primários. Dipsadidae compreende o maior grupo de 

serpentes brasileiras e corresponde à aproximadamente 65% das espécies de serpentes com ocorrência 

registrada para o território nacional. As espécies pertencentes à essa família estavam até recentemente 

locadas em Colubridae, sendo que análises filogenéticas moleculares ocasionaram na reclassificação 

das serpentes superiores. Visto a diversidade de padrões morfológicos presentes no grupo, os 

dipsadídeos ocupam os mais variados tipos de hábitats e substratos. 

Teiidae é composta principalmente por lagartos de hábitos diurnos, forrageadores ativos, com exceção 

dos semiaquáticos Dracaena e Crocodilurus, considerados terrestres. A ecologia de teiídeos é 

conhecida, particularmente, por trabalhos realizados com espécies da região tropical do Brasil. 

Viperidae é composta por serpentes de pequeno, médio e grande porte, peçonhentas, detentoras de 

fossetas loreais e espécies encontradas nos mais diversos biomas brasileiros. A família Elapidae é 

composta pelas corais-verdadeiras que possuem peçonha com ação neurotóxicas. Detalhes da 

composição de famílias de répteis na Tabela 5.12. 

Dentre os répteis registrados, destacam-se as serpentes na área. O encontro de seis espécies de 

serpentes (urutu B. alternatus, coral-verdadeira M. altirostris, caninana S. pullatus, papa-rato P. 

patagoniensis, falsa-coral O. clathratus e cobra-lisa E. poecilogyrus) é importante visto que se trata de 

répteis Squamata de difícil visualização e demandam vários métodos e dias de amostragem para 

registrá-las em campo sendo que, ao contrário de outros répteis, normalmente ocorrem em baixa 

abundância e/ou são crípticas de difícil visualização. Além disso, cabe ressaltar que as espécies urutu B. 
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alternatus e coral-verdadeira M. altirostris são peçonhentas e consideradas de interesse médico por 

causarem acidentes letais. 

Tabela 5.12 Percentual e número de espécies de répteis por família, amostradas na região do MNESSJ. 

VARIÁVEIS DIPSADIDAE TEIIDAE COLUBRIDAE ELAPIDAE VIPERIDAE MABUYIDAE TOTAL 

Número de Espécies 3 1 1 1 1 1 8 

Representatividade 35% 13% 13% 13% 13% 13% 100% 

Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 

Somando-se os dois grupos, observa-se que os anfíbios foram mais representativos com 60% da 

comunidade herpetofaunística registrada. Já os répteis, foram responsáveis por 40% (Figura 5.33). O 

número expressivo de anfíbios registrado, possivelmente, deve-se em virtude da presença de corpos-

d’água permanentes (riachos), bem como alguns poços artificiais na área de influência da AER. 

Aspectos quantitativos de diversidade incluem não apenas a variedade como, também, uma medida 

de abundância relativa e têm sido empregadas de maneira mais restrita ao considerarem apenas um 

determinado nível. Em termo de espécies, pode-se considerar a diversidade, que inclui a variedade e a 

abundância relativa. Com isso, primeiramente realizou-se a avaliação da abundância relativa acerca 

das espécies, a fim de gerar um panorama sobre quais espécies são mais abundantes na área. A base 

para esse cálculo serviu, também, para a realização das análises estatísticas de diversidade, 

dominância e equitabilidade. Entretanto, cabe ressaltar que anfíbios e répteis possuem particularidades 

fisiológicas e comportamentais e, por isso, algumas avaliações são realizadas separadamente para que 

se tenha base comparativa fidedigna e não tendenciosa. 

Figura 5.33 Representação gráfica do percentual de espécies de répteis e anfíbios amostrados no MNE 

Salto São João. 

 
Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

Durante as amostragens foi registrado um número expressivo de anuros, com maior abundância e de 

ampla distribuição geográfica que demonstram, na maioria, hábitos generalistas, com boa 

adaptabilidade a ambientes perturbados, podendo ocorrer em diversos outros onde exista água 

disponível para reprodução, como, por exemplo, a perereca Dendropsophus minutus. 

Essa espécie apresentou maior abundância relativa (15,7%). Trata-se de uma espécie arborícola, de 

populações bastante abundantes e hábito noturno, encontrada principalmente em áreas abertas. A 

reprodução acontece em remansos de riachos, poças e brejos, temporários ou permanentes, entre os 

meses de outubro e janeiro. Os machos vocalizam sobre a vegetação herbácea e arbustiva às margens 

dos corpos-d’água, onde formam grandes coros. A atividade reprodutiva pode ser prolongada, 

durando enquanto houver água nos sítios de ocorrência. Detalhes sobre a abundância das demais 

espécies encontram-se na Tabela 5.13. 

Tabela 5.13 Abundância relativa de anfíbios amostrados no MNE Salto São João. 

ESPÉCIES PERCENTUAL 

Dendropsophus minutus (Peters, 1872) 15,7% 

Scinax fuscovarius (A. Lutz, 1925) 14,3% 

Boana albopunctata (Spix, 1824) 11,4% 

Rhinella icterica (Spix, 1824) 10,0% 

Proceratophrys avelinoi Mercadal del Barrio & Barrio, 1993  8,6% 

Leptodactylus mystacinus (Burmeister, 1861) 8,6% 

40%

60%

Répteis

Anfíbios
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ESPÉCIES PERCENTUAL 

Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826 7,1% 

Boana prasina (Burmeister, 1856) 5,7% 

Scinax perereca Pombal, Haddad & Kasahara, 1995 5,7% 

Leptodactylus latrans (Steffen, 1815) 5,7% 

Boana faber (Wied-Neuwied, 1821) 4,3% 

Ischnocnema guentheri (Steindachner, 1864) 2,9% 

Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 

Para os répteis, a abundância relativa foi maior para o lagarto Salvator merianae com 27,2% de 

representatividade. O Lagarto Salvator merianae possui a maior distribuição geográfica do gênero, 

ocorrendo na Argentina, Uruguai, Paraguai e em todas as regiões do Brasil. Ocupa a maioria dos biomas 

Sul-Americanos como Caatinga, Cerrado, Chaco, Pampa, hábitats costeiros e ilhas, e áreas abertas nas 

florestas Atlântica e Amazônica. Dentre os aspectos ecológicos conhecidos, sabe-se que a espécie 

possui uma atividade com variação sazonal e unimodal, sendo mais concentrada nos meses de 

novembro e dezembro, ocorrendo diferenças na atividade de subadultos e adultos e entre os sexos, 

com os machos emergindo antes das fêmeas para estabelecer seus territórios. Mais informações sobre 

a abundância relativa de répteis estão presentes na Tabela 5.14. 

As estações amostrais com disponibilidade de recursos hídricos (poços, riachos, entre outros) bem como 

fragmentos de mata com presença de serapilheira densa foram as que tiveram a maior taxa de registro. 

Ambientes formados por poços na área de influência da AER também foram importantes. Isso se deve 

ao fato de que parte da anurofauna (em especial espécies que vocalizam durante o ano todo) estava 

em atividade de vocalização nesses locais. Atributos morfológicos e comportamentais das espécies 

(CRUMP, 1974; TOFT, 1985) também podem influenciar na taxocenose de locais com maior 

heterogeneidade ambiental.  

Tabela 5.14 Abundância relativa de répteis amostrados no MNE Salto São João. 

ESPÉCIES PERCENTUAL 

Salvator merianae Duméril & Bibron, 1839  27,2% 

Aspronema dorsivittatum (Cope, 1862) 18,2% 

Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758)  9,1% 

Erythrolamprus poecilogyrus (Wied, 1824) 9,1% 

Oxyrhopus clathratus Duméril, Bibron & Duméril, 1854 9,1% 

Philodryas patagoniensis (Girard, 1858) 9,1% 

Micrurus altirostris (Cope, 1859) 9,1% 

Bothrops alternatus Duméril, Bibron & Duméril, 1854 9,1% 

Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 

Na vegetação às margens de riachos e alguns poços na área de influência da AER houve uma maior 

diversidade de espécies. A heterogeneidade desses ambientes associada a diferentes nichos 

ecológicos contribui para a riqueza de espécies (MACARTHUR, 1968), conforme observado em pontos 

próximos às áreas com vegetação mais densa. Além de modificações nos ambientes naturais, fatores 

ecológicos, comportamentais e históricos podem influenciar nos padrões de distribuição de 

comunidades herpetofaunísticas (ETEROVICK; SAZIMA, 2004; CRUMP, 1971). Com dados coletados sobre 

a abundância das espécies realizaram-se as avaliações estatísticas de diversidade. A Diversidade, 

Dominância e Equitabilidade local foram calculadas com base em três índices (Shannon, Simpson e 

Equitabilidade J) que geram diferentes valores. Os valores obtidos para o índice de Shannon, Simpson e 

Equitabilidade J durante o inventário estão apresentados na Tabela 5.15. 

O índice de diversidade de Shannon assume valores que podem variar de 0 a 5 (MAGURRAN, 2004), 

onde os mais elevados indicam uma maior diversidade. O índice de diversidade de Shannon obtido foi 

de: H’ = 2,725 e apresentou aumento gradual entre os dias de amostragem. Ceron et al. (2017) em 

região de Floresta Ombrófila valores de Shannon que variaram entre H = 2,279 e H = 3,13.  

O índice de dominância de Simpson mostra a probabilidade de dois indivíduos escolhidos ao acaso na 

comunidade pertencerem à mesma espécie, variando de 0 a 1 e, quanto mais alto esse valor, maior a 

probabilidade de os indivíduos serem da mesma espécie, ou seja, maior a dominância e menor a 

diversidade. Para o índice de Simpson o valor obtido foi de D = 0,07 mostrando que a dominância foi 

baixa e expressa por poucas espécies. Esse fato corrobora com os dados apresentados pela 

abundância relativa de répteis e anfíbios. A Equitabilidade J (0,90) mostrou que a maioria das espécies 

(cerca de 90%) estavam equitativamente distribuídas na área. 
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Tabela 5.15 Índices de Diversidade, Dominância e Equitabilidade para a herpetofauna da região do 

MNE Salto São João. 

ÍNDICES ANALISADOS RESULTADOS 

Taxa_S 20 

Indivíduos 81 

Dominance_D 0.07788 

Shannon_H 2.725 

Equitability_J 0.9097 

Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 

Para avaliar a suficiência amostral foram elaboradas as curvas do coletor. Essas curvas de espécies são 

utilizadas para verificar se a amostra foi suficiente para diagnosticar as espécies presentes na área. 

Quanto maior o tamanho da amostra, maior o número de espécies que será encontrado na área 

estudada, porém, decrescente em espécies novas até o ponto em que a curva do coletor apresenta 

uma “tendência” à estabilização (ponto assintótico). Esse ponto seria a área mínima necessária para 

representar grande parte da comunidade herpetofaunística local. Entretanto, répteis e anfíbios são 

grupos distintos com características comportamentais e fisiológicas diferentes que influenciam na taxa 

de detectabilidade e, consequentemente, nas análises estatísticas. 

Foram elaboradas curvas do coletor separadamente (uma para répteis e outra para anfíbios), bem 

como total para melhor avaliar o resultado do estudo. Para sua confecção foram utilizados os dados de 

métodos sistematizados (procura ativa e amostragem de estradas), enquanto as amostragens (duas por 

dia, sendo uma diurna e outra noturna) foram utilizadas como escala amostral. 

Para a anurofauna nota-se que a curva do coletor não mostrou tendência de estabilização indicando 

que, com o aumento da amostragem, novas espécies seriam adicionadas à lista (Figura 5.34). Esse fato 

já era esperado uma vez que os trabalhos de campo foram realizados no início da estação seca e, com 

isso, muitas espécies já haviam cessado suas atividades de vocalização (no caso dos anuros) e 

reprodutivas.  

Para répteis, as curvas também não mostraram tendência de estabilização (Figura 5.35). Essa diferença 

entre a riqueza observada e estimada é compreensível uma vez que, há probabilidade da existência 

de répteis fossoriais como, por exemplo, amphisbaenídeos e lagartos gymnophitalmídeos que são répteis 

de difícil visualização, principalmente em inventários curtos. 

Figura 5.34 Representação gráfica da curva do coletor contendo o número cumulativo de espécies de 

anfíbios amostradas e a curva de rarefação na região do MNE Salto São João. 

 
Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 
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Figura 5.35 Representação gráfica da curva do coletor, contendo o número cumulativo de espécies 

de répteis amostradas e a curva de rarefação na região do MNE Salto São João. 

Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 

Com o intuito de avaliar a comunidade herpetofaunística total, construiu-se, então, a curva com os 

dados totais que, conforme a Figura 5.36, também não mostrou tendência de estabilização indicando 

que, mesmo que o estudo tenha sido eficiente para diagnóstico de uma parcela significativa da 

herpetofauna local, ainda há a probabilidade de novos registros. A possibilidade de novos registros é 

compreensível uma vez que na área podem ocorrer espécies de difícil visualização, como espécies 

fossoriais. Além disso, segundo Santos (2003), raramente as curvas se estabilizam na região tropical e 

neotropical com o aumento das amostragens face à grande diversidade faunística desses locais. 

Os registros fotográficos de algumas espécies registradas durante o inventariamento estão apresentados 

na Figura 5.37 para anurofauna e na Figura 5.38 para répteis. 

Figura 5.36 Representação gráfica da curva do coletor contendo o número cumulativo de espécies da 

herpetofauna amostradas e a curva de rarefação na região do MNE Salto São João. 

 
Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 



128 

 

 

Plano de Manejo do Monumento Natural Estadual Salto São João 

Encarte I - Contextualização, Enquadramento e Caracterização da UC e Região  

Figura 5.37 Registros de representantes da anurofauna encontrados durante levantamentos na região 

do MNE Salto São João. 

 
Legenda: A – Proceratophrys avelinoi; B – Boana faber; C – Leptodactylus mystacinus; D – Physalaemus cuvieri; 

E – Ischnocnema guentheri; F – Dendrpsophus minutus; G – Rhinella icterica; H – Boana prasina; I – Scinax perereca; 

J – Scinax fuscovarius; K – Boana albopunctata; L – Leptodactylus latrans. Fonte registros do Autor, 2019. 
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Figura 5.38 Registros de representantes de répteis encontrados durante levantamentos na região do 

MNE Salto São João. 

    

 

 
Legenda: A – Erythrolamprus poecilogyrus; B – Micrurus altirostris; C – Bothrops alternatus; D – Aspronema dorsivittatum; 

E – Oxyrhopus clathratus; F – Philodryas patagoniensis; G – Salvator merianae; H – Spillotes pullatus. Fonte: registros do 

Autor, 2019. 

5.5.3 ESPÉCIES RELEVANTES DA HERPETOFAUNA 

Apresentam-se, a seguir, as espécies cinegéticas da herpetofauna, presentes no MNE Salto São João e 

região. Ressalta-se, que não foi registrada a presença de espécies endêmicas, raras ou ameaçadas que 

estejam citadas em alguma categoria relevante de ameaça nas listas de fauna ameaçada utilizadas 

neste estudo, e exóticas para a herpetofauna do MNESSJ e região. 

5.5.3.1 Espécies Cinegéticas da Herpetofauna 

Em relação às espécies cinegéticas observadas nos sítios de amostragem, pelo menos duas podem 

sofrer pressão de caça, o lagarto teiu Salvator merianae e a rã-manteiga Leptodactylus latrans. Em 
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relação às espécies de interesse médico, destacam-se a serpente coral-verdadeira Micrurus altirostris e 

a urutu Bothrops alternatus. Essas serpentes são consideradas de interesse médico veterinário, por 

ocasionarem acidentes ofídicos graves envolvendo humanos e animais de criação. 

A rã-manteiga Leptodactylus latrans possui uma distribuição bastante ampla na América do Sul a leste 

dos Andes. Os machos, na época reprodutiva, ficam com os membros anteriores bastante 

desenvolvidos e com espinhos nas mãos. A época reprodutiva vai de setembro a março, quando os 

casais constroem um ninho de espuma na forma de um “pudim” onde são colocados cerca de 1.000 

ovos. Quando os ovos se tornam girinos as fêmeas passam a protegê-los. É comum serem observados 

em corpos-d’água lênticos aglomerados de vários girinos de coloração escura, quase preta. 

O lagarto teiu Salvator merianae ocorre em uma ampla gama de ambientes, sendo comum em 

ambientes alterados. Sua dieta é generalista, alimentando-se de plantas a vertebrados, ovos e material 

em decomposição. As fêmeas nidificam na mata e depositam em torno de 30 ovos em serapilheira. 

Filhotes nascem entre os meses de janeiro e março, atingindo cerca de 450 mm de comprimento. 

A coral-verdadeira Micrurus altirostris é uma espécie peçonhenta de porte mediano, com corpo 

bastante delgado e cauda curta que atinge até 1300 mm de comprimento total. Ocorre no sul do Brasil, 

nordeste da Argentina e Uruguai. Possui hábito fossorial, habitando áreas abertas e áreas de mata, e 

atividade diurna. Alimenta-se de cobras-cegas (Amphisbaena spp.), serpentes e lagartos. O 

comportamento defensivo da espécie consiste em erguer e enrolar a cauda, escondendo a cabeça 

sob o corpo. Os acidentes com essa espécie são muito raros, uma vez que geralmente não é agressiva, 

contudo, pode morder quando molestada. 

A urutu Bothrops alternatus ocorre no centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. 

Possui hábito terrícola, ocupando geralmente áreas abertas e úmidas. A dieta é composta por 

pequenos mamíferos. É vivípara, tendo sido registradas ninhadas compostas por um até 26 filhotes. 

5.5.4 ANÁLISE AMBIENTAL DA HERPETOFAUNA 

Os resultados obtidos nesta campanha mostram que a herpetofauna registrada no MNESSJ é 

diversificada com grupos de espécies associados a diferentes tipos de paisagens. Os limites do MNESSJ 

são compostos por um mosaico de condições ambientais que vão desde remanescentes de Floresta 

Ombrófila Mista Montana, trechos com características de Floresta Estacional Semidecidual (ecótono) às 

áreas modificadas pela ação humana em diversos níveis, com destaques para a agricultura e faxinais.  

Essas características fazem com que a herpetofauna local se mostre com variações ao longo da área 

com a presença tanto de espécies especialistas como, também, generalistas. Observa-se que os 

anfíbios e répteis de ocorrência florestal foram mais representativas. Entretanto, essas formas florestais 

apresentaram uma abundância menor da herpetofauna quando comparadas com as espécies 

associadas a áreas abertas e banhados (principalmente para a anurofauna). As formas especialistas 

são, em sua maioria, dependentes de ambientes florestais enquanto que, as generalistas, são 

representadas por espécies associadas às áreas abertas, especialmente aquelas compreendidas por 

pastagens e áreas destinadas à agricultura. 

Essas variações na composição de espécies são comuns, considerando que a presença de 

determinadas espécies e as taxas de dispersão podem variar de acordo com as condições pelas quais 

as taxocenoses estão sujeitas como clima, distância, tamanho e conectividade entre fragmentos (ERNST; 

RÖDEL, 2008). Além disso, áreas com diferentes tipos e graus de antropização acabam por aumentar a 

riqueza de espécies plásticas que podem utilizar as bordas de matas e, algumas, adentrar para o interior 

desses fragmentos. Durante as amostragens foi possível observar algumas espécies generalistas 

ocupando áreas desmatadas para a construção de acessos à certas trilhas. Possivelmente, a ligação 

desses acessos às áreas abertas facilitou o deslocamento de alguns anfíbios típicos de áreas abertas 

para o interior do fragmento de mata. 

Sobre os ambientes florestais mais preservados, destaca-se a vegetação encontrada em vários trechos 

das margens do rio São João. Mesmo que a margem do rio apresente vegetação florestal, observa-se 

longos trechos com muita declividade (>45 graus) e, nas partes dos sítios amostrais com essas 

características não foram registradas muitas espécies. Essa declividade impõe limites importantes à 

herpetofauna uma vez que reduz a disponibilidade de nichos às espécies (principalmente a formação 

de poças temporárias) e, com isso, é esperada uma maior abundância de espécies florestais nos 

remanescentes estabelecidos sobre as áreas mais planas. 

Corroborando com o que foi apresentado sobre a vegetação, os resultados obtidos por dados 

secundários mostram uma maior incidência de anfíbios típicos de áreas florestais sendo que algumas 

delas são pouco tolerantes à alteração ambiental (ex.: Ischnocnema guentheri, Vitreorana uranoscopa 
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e Leptodactylus mystacinus). Dessas, I. guentheri e L. mystacinus foram registradas no interior dos 

fragmentos de mata durante as amostragens para coleta de dados primários. Para os répteis, também 

há a presença de espécies típicas de ambientes florestais como algumas serpentes e o lagarto 

arborícola Anisolepis grilli. 

Para a área inventariada, o número de espécies de répteis registrado é importante uma vez que o 

estudo desse grupo reveste-se de grande importância pelo fato dos mesmos serem pouco conhecidos 

e, algumas espécies, muito temidas como é o caso das serpentes que, em muitos casos, são mortas por 

falta de conhecimento da população em distinguir as espécies  agressivas ou perigosas das não 

perigosas. Porém, trabalhos como o de Morato (1995), que estudou as populações de serpentes da FOM 

e ecossistemas associados, fornecem uma excelente visão dos ofídios que ocorrem neste bioma. 

A heterogeneidade do hábitat tem sido apontada como um importante estruturador das taxocenoses 

de anfíbios (SILVA et al.,2012). Ambientes mais heterogêneos permitem que mais espécies coexistam, 

em comparação com ambientes homogêneos (VASCONCELOS et al., 2009), principalmente em função 

da disponibilidade de diferentes micro-habitat, levando as espécies a partilharem os recursos disponíveis 

(POMBAL JR., 1997). A heterogeneidade é especialmente importante para os anfíbios principalmente 

devido à diversidade de modos reprodutivos especializados que requerem diferentes características do 

hábitat como a presença de substratos distintos para empoleiramento e oviposição (HADDAD; PRADO, 

2005). Com isso, torna-se extremamente importante a conservação das áreas naturais do MNESSJ para 

a manutenção da taxocenose registrada bem como aquela de potencial ocorrência para a região. 

5.5.5 SÍNTESE DA HERPETOFAUNA 

A riqueza de anfíbios registrada (N=12) é importante uma vez que o estudo foi realizado em somente 

uma campanha durante o período de menor precipitação e baixas temperaturas e, comparando com 

outros estudos (n=32; CONTE; ROSSA-FERES, 2007 e n=29; LUCAS; FORTES, 2008) realizados em Floresta 

Ombrófila Mista abordando diferentes períodos sazonais e, além disso, com mais dias e métodos de 

amostragem, pode-se considerar que a comunidade herpetofaunística do MNESSJ é rica e diversa. Essa 

riqueza pode estar relacionada, provavelmente, ao número de ambientes amostrados, à diferença na 

composição da paisagem e à heterogeneidade ambiental entre esses ambientes. Foram registrados 

anfíbios e répteis considerados como especialistas de hábitat no interior dos fragmentos de Floresta 

Ombrófila Mista e em áreas ecotonais com Floresta estacional. Além dessas, registrou-se também 

espécies consideradas como tolerantes a ambientes alterados e típicos de áreas abertas nas estações 

amostrais com notória antropização (áreas de agricultura, próximas a estradas e propriedades rurais). 

As espécies típicas de áreas abertas foram mais abundantes na área inventariada. Em áreas pouco 

alteradas as distribuições de abundâncias das espécies seguem um padrão nas comunidades 

biológicas, no qual poucas espécies apresentam uma dominância numérica. Essa relação da 

abundância das espécies dominantes reflete como essas espécies partilham os recursos do ambiente. 

Essa informação corrobora com o que foi observado em campo onde as áreas com paisagem 

modificada favoreceram a maior abundância das espécies generalistas. 

Não foram registradas espécies de anfíbios e répteis ameaçadas de extinção na área de estudo. 

Entretanto, os dados secundários mostram a probabilidade de ocorrência de algumas espécies que 

merecem atenção para a conservação por serem carentes de dados científicos. 

Considerando a importância do ambiente para os anuros, as diferenças requeridas pelas espécies entre 

as regiões (VASCONCELOS et al., 2009) e a redução de hábitats tem afetado diretamente as populações 

de anfíbios, portanto, preservar áreas com vegetação natural é de notável importância para fornecer 

requisitos básicos à manutenção de diferentes taxocenoses e, desta maneira, gerar informações úteis 

para a conservação. Com isso, a conservação e a manutenção dos fragmentos florestais, bem como, 

da vegetação às margens dos riachos e do rio São João são extremamente importantes para as 

comunidades herpetofaunísticas registradas nesses estudos. 

5.6 CARACTERIZAÇÃO DA ICTIOFAUNA 

A bacia do rio Ivaí é a segunda maior bacia do território paranaense, estando localizada integralmente 

dentro dos limites do estado (SUDERHSA,1998). Dentre todas as bacias hidrográficas que fazem parte do 

sistema alto rio Paraná, a do rio Ivaí é uma das menos estudadas, revelando uma ictiofauna 

praticamente desconhecida (GALVES et al. 2009). 

A bacia hidrográfica do Ivaí apresenta grande número de quedas-d’água, destacando-se os municípios 

de Apucarana, Campo Mourão e Prudentópolis, além de águas termais localizadas no município de 

Iretama e o Cânion do Cruzeiro no município de Faxinal. 
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Quanto à composição ictiofaunística destaca-se o estudo realizado por Frota et al. (2016) que realizou 

uma meta-análise sobre a diversidade da ictiofauna da bacia do rio Ivaí baseada em publicações 

recentes, coletas padronizadas e registros das espécies depositadas em coleções ictiológicas. Nesse 

estudo foram registradas 118 espécies de peixes pertencentes a oito ordens e 29 famílias. Dessas, cem 

(100) são autóctones, (84,8%), treze (13) são alóctones (11,0%) e cinco (05) são exóticas (4,2%).  

Abilhoa e Pinheiro (1998), visando subsidiar a escolha de trechos menos impactantes ao ecossistema 

regional para a implantação das Usinas Hidrelétricas previstas para bacia hidrográfica do rio Ivaí, 

amostraram pontos no rio dos Patos, São João e Ivaí até sua foz no rio Paraná. Os estudos registraram 

108 espécies, sendo que mais de 85% dos peixes pertencem às ordens Characiformes e Siluriformes. 

Segundo Abilhoa e Pinheiro op cit. apesar das espécies apresentarem uma ampla distribuição na bacia 

é possível distinguir quatro zonas distintas: a região de transição entre os rios Ivaí e Paraná; a calha 

principal do rio Ivaí; a formada pelos tributários do rio Ivaí; e as cabeceiras dos tributários do rio Ivaí. 

Maier et al. (2008) realizaram um inventário da ictiofauna no rio Barra Bonita, um tributário do rio Ivaí. 

Nesse estudo foram listadas 31 espécies pertencentes a cinco ordens, 14 famílias e 25 gêneros. Segundo 

os autores, esses resultados indicam a necessidade de estudos e levantamentos mais amplos da 

ictiofauna no sistema alto rio Paraná, sobretudo da bacia do rio Ivaí.  

A ictiofauna de riachos da bacia do Ivaí é uma das menos conhecidas da bacia do Alto Rio Paraná 

(CASTRO; MENEZES, 1998), carecendo de estudos aprofundados realizados em diferentes estações do 

ano. Entretanto, sabe-se que a ictiofauna de riachos é composta por espécies de peixes de pequeno 

porte, principalmente por espécies reofílicas (torrentícolas) e sem valor comercial. Apesar disso, 

apresentam elevado grau de endemismo, distribuição geográfica restrita e são dependentes da 

vegetação ripária para reprodução e abrigo e da mata ciliar para obtenção de recursos alimentares 

alóctones (ARAUJO et al. 2009). 

Apesar da bacia do alto rio Paraná ser uma das mais estudadas entre as bacias hidrográficas brasileiras, 

a bacia do rio Ivaí é carente de estudos sendo considerada por muitos autores como uma lacuna do 

conhecimento com uma ictiofauna altamente subestimada. Para a determinação da comunidade de 

riachos, ou seja, rios de pequeno porte, foram consultados os trabalhos de Cionek, et al. (2012) realizados 

em um riacho de primeira ordem da bacia do rio Ivaí no Parque Estadual de Amaporã e dos resultados 

obtidos no estudo do trecho superior do rio Bonito realizado por Viana et al. (2013). 

Este mesmo estudo, nos trechos médio e inferior do rio, juntamente com os dados primários obtidos 

durante a AER foram considerados para determinação da comunidade a montante do Salto São João. 

E, para determinação da comunidade a jusante do Salto São João, foi utilizado o estudo de Frota et al. 

(2016) que lista a ictiofauna de toda bacia do rio Ivaí, sendo então a lista com as potenciais espécies 

de ocorrência para o rio São João abaixo da barreira geográfica imposta pelo Salto São João. A lista 

de espécies é apresentada no Anexo G. 

5.6.1 RIQUEZA DE ESPÉCIES DA ICTIOFAUNA 

Foram coletadas 7 espécies nos dois pontos amostrais (Tabela 5.16) (Figura 5.39). Apesar da coleta ter 

sido pontual esperava-se, entre outras espécies, a presença de siluriformes pimelodideos. No ponto 2 a 

coleta foi prejudicada pelas fortes chuvas e pela grande quantidade de folhas e até mesmo de 

pequenos fragmentos de lixo plástico que inviabilizaram a coleta. Acredita-se que a comunidade a 

montante do salto deva ser composta por cerca de 30 espécies, uma vez que estudos em rios de porte 

semelhante registraram 23 espécies (Anexo G). 

Quanto ao trecho a jusante do salto, pode-se inferir que este número seja superior ao trecho a montante 

pois o salto desempenha uma barreira geográfica compartimentalizando o rio São João. Sabe-se que 

as 118 espécies descritas para bacia do São João não ocorrem nesse trecho, entretanto, apesar da 

potencialidade de ocorrência. As limitações para ocorrência deste número se devem ao porte do 

corpo-d’água e à pesca predatória, que reduzem a ictiofauna do rio.  

Para verificação da real ocorrência das espécies se faz necessário um levantamento prolongado 

levando-se em conta os diversos michohábitats e a sazonalidade. O mesmo ocorre para corpos-d’água 

de menor porte que certamente são os menos estudados. Estudos realizados em riachos na bacia do 

rio Ivaí registraram espécies desconhecias para a ciência, sendo possível que várias dessas sejam 

endêmicas devido ao isolamento (Anexo G). 
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Tabela 5.16 Lista de espécies da ictiofauna coletadas a montante do MNE Salto São João. 

ESPÉCIES PONTO 1 PONTO 2 

ACTINOPTERYGII   

Characiformes   

Characidae   

Astyanax cf. fasciatus 14 2 

Astyanax sp. 9 2 

Oligosarcus paranensis Menezes & Géry, 1983 5  

Perciformes   

Cichlidae   

Geophagus brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824) 2  

Siluriformes   

Loricariidae   

Hypostominae   

Ancistrus sp. 2 2 

Hypostomus commersoni Valenciennes, 1836 26 6 

Loricariinae   

Rineloricaria latirostris (Boulenger, 1900) 32 3 

Total 90 15 

Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 

Figura 5.39 Espécies observadas nos levantamentos de ictiofauna do MNE Salto São João. 

 
Legenda: A – Astyanax cf. fasciatus; B – Astyanax sp.; C – Oligosarcus paranensis Menezes & Géry, 1983; D – Ancistrus 

sp. (macho); E – Ancistrus sp. (fêmea); F – Rineloricaria latirostris (fêmea); G – Rineloricaria latirostris (macho); H – 

Hypostomus albopunctatus (Regan, 1908); I – Geophagus brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824). Fonte: registros do 

Autor, 2019. 

5.6.2 ESPÉCIES RELEVANTES DA ICTIOFAUNA 

Destacam-se, a seguir, as espécies ameaçadas (potencialmente), exóticas e migratórias da ictiofauna 

do MNESSJ e região. Importante destacar que não foram capturadas espécies endêmicas, entretanto, 

Frota et al. (2016) acreditam que cerca de 12% do total de espécies nativas da bacia do rio Ivaí 

correspondem à espécies endêmicas, isoladas pela presença de inúmeras cachoeiras em rios e riachos 

afluentes no trecho superior da bacia. 
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5.6.2.1 Espécies Ameaçadas da Ictiofauna 

Não foram coletadas espécies em risco de extinção, entretanto, devido às ações antropogênicas, 

principalmente desmatamento e consequente assoreamento dos rios, uso de defensivos químicos e 

pesca predatória, várias espécies devem estar com suas populações reduzidas e, possivelmente, já 

ocorreram algumas extinções locais. Segundo Frota et al. Brycon nattereri e Apareiodon vladii são 

consideradas vulneráveis, Characidium heirmostigmata e Steindachneridion scriptum consideradas em 

perigo. A definição do status de conservação da maioria das espécies demandam estudos mais 

aprofundados para se certificar da real situação em que se encontram estas espécies. 

5.6.2.2 Espécies Exóticas da Ictiofauna  

Das 118 espécies citadas para a bacia do rio Ivaí ,13 foram consideradas alóctones, ou seja, 

provenientes de outras bacias hidrográficas brasileiras, e 5 registros de espécies exóticas: Cyprinus carpio 

Linnaeus, 1758,  Micropterus salmoides (La Cepède, 1802), Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758, Tilapia 

rendalli (Boulenger, 1897) e  Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818). Na área de estudo, apesar de não 

terem sido capturadas, tanto a montante quanto a jusante do salto é provável a ocorrência de pelo 

menos três delas: C. carpio, T. rendalli e O. niloticus. As principais causas destas introduções são os 

escapes de tanques de piscicultura em períodos de chuvas intensas, pesca esportiva e as barragens. 

5.6.2.3 Espécies da Ictiofauna Migratórias 

As principais espécies migratórias com potencial ocorrência a jusante do Salto São João são: Prochilodus 

lineatus, Salminus maxilosus, Leporinus elongatus, Leporinus octofasciatus, Leporellus vittatus, Schizodon 

nasutus e Pimelodus maculatus.  

5.6.3 ANÁLISE AMBIENTAL DA ICTIOFAUNA 

A degradação ambiental na área de influência da AER, principalmente pela exploração agrícola e 

utilização de defensivos químicos, ameaça à integridade dos ecossistemas aquáticos.  

O assoreamento provocado pelo desmatamento e áreas abertas causam distúrbios com severidade 

alta, aumentando da turbidez com consequente diminuição da penetrabilidade da luz e diminuição 

da produtividade podendo prejudicar seriamente a oxigenação do meio, recurso vital para a ictiofauna 

(BRANCO, 1972).  

Outro fator ecológico de grande importância é a influência no ritmo diário e migratório de algumas 

espécies que tem seu comportamento intimamente ligado à turbidez e, ainda, a irritação das brânquias 

que pode levar até à morte por asfixia devido à presença de sedimentos finos em suspensão. 

Com a deposição desses sedimentos no fundo do rio, ocorre uma modificação na natureza do leito, e 

peixes que costumam desovar ou se alimentar no fundo, tanto rochoso como lodoso, podem ter seus 

ovos soterrados e ter diminuição da disponibilidade de recursos alimentares.  

A pesca predatória, ou seja, a captura em excesso, a captura de indivíduos jovens e a pesca durante 

o período reprodutivo, pode ter efeitos significantes na comunidade de peixes com a depleção das 

populações, podendo levar à extinção de várias espécies localmente.  

Outro problema detectado durante os levantamentos de campo foi a presença de grande quantidade 

de fragmentos (lixo) que ficaram presos nas redes de espera após as fortes chuvas (Figura 5.40).  



135 

 

Plano de Manejo do Monumento Natural Estadual Salto São João 

Encarte I - Contextualização, Enquadramento e Caracterização da UC e Região 

Figura 5.40 Registro de rede de espera com fragmentos plásticos após chuvas fortes durante a coleta 

para estudo da ictiofauna no rio São João. 

 
Fonte: registro do Autor, 2019. 

5.7 AMEAÇAS À BIOTA DO MNE SALTO SÃO JOÃO 

O método da AER combina diferentes escalas de análise visando apoiar tomadas de decisão em 

conservação. Combina informações espaciais e dados biológicos obtidos em campo (dados primários) 

para gerar informações visando apoiar gestores quanto à destinação de áreas, baseada em suas 

características ecológicas.  

A integração desses dados produz um documento consistente para auxiliar na gestão de áreas 

protegidas e na formação de um banco de informações integradas, de grande valia técnica e 

acadêmica (SOBREVILLA; BATH, 1992). 

Nesse sentido, a identificação e avaliação das ameaças observadas na UC, de origem antrópica ou 

natural (e.g. erosão, doenças, entre outras), tornam-se elementos norteadores para a avaliação de 

atividades que venham de encontro a essa situação, portanto, consiste na categorização, 

hierarquização e priorização de ameaças, bem como, embasar as diretrizes de planejamento das áreas 

protegidas da UC (SAYRE et al. 2003; CMP, 2007). 

5.7.1 IDENTIFICAÇÃO DAS AMEAÇAS À UC 

Considerando as premissas dos levantamentos através da AER e as observações de campo nas áreas 

da UC e área de influência da AER, apresentam-se as ameaças à biodiversidade local na sequência. 

5.7.1.1 Fragmentação da Vegetação e de Hábitats 

A fragmentação de hábitat está relacionada a diferentes aspectos: supressão da vegetação em alguns 

pontos, trânsito de veículos e maquinários, dentre outros. Essas intervenções eliminam diversos locais 

destinados ao abrigo, forrageamento e reprodução de espécies por meio da modificação de áreas de 

vegetação nativa. 

Conforme as observações realizadas nos sítios da AER e durante os caminhamentos entre áreas, a 

vegetação da UC é considerada bem estruturada, apresentando espécies de ambientes melhores 

preservados, indicando avanço dos estágios de sucessão ecológica desses fragmentos vegetais 

(CONAMA, 1994). Nos limites do MNE Salto São João, a floresta encontra-se em estágios avançados, 

enquanto que na área de influência da AER o status é de médio e avançado, denotando a implicação 

dos usos do solo e dos recursos naturais, o que é esperado, de todo modo. 
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Há vestígios de intervenção na UC especialmente pela implantação das estruturas de trilhas para 

visitantes e usos das áreas abertas para manobras de maquinários, ou mesmo acesso à propriedade, 

uma vez que o traçado da UC isolou uma propriedade rural impedindo sua passagem (Figura 5.41A). Já 

para a estruturação das trilhas, observaram-se impactos pontuais à estrutura geral dos fragmentos 

vegetais próximos ao sítio AER02 (Figura 5.41B), onde, ao caminhar pela área foi possível observar uma 

faixa de vegetação alterada em menor porte.  

Figura 5.41 Elementos de intervenção na vegetação identificados em campo, próximos ao sítio AER02. 

 
Legenda: A – Estrada antiga presente no interior da UC, ainda com indicações de uso de trânsito de maquinários; 

B – Impacto observados no interior da AER02, para estruturação da trilha de visitantes. Fonte: registros do Autor, 2019. 

Esse impacto sobre a vegetação, em relação à abertura de picadas, é de baixo impacto, considerando 

a condição atual, onde a vegetação hoje já se encontra em estágio médio de desenvolvimento, ou 

seja, não há mais intervenções dessa natureza, ao contrário do uso da estrada antiga no sul da UC, 

onde usos são comuns. Nesses casos, deverá ser observado com cautela o avanço ou impacto à 

vegetação, necessitando um monitoramento mensal e elaboração de parcerias com os proprietários 

rurais do entorno imediato da unidade de conservação. A justificativa se dá considerando que a 

eliminação de áreas naturais ocasiona reduções populacionais e, consequentemente, o deslocamento 

de indivíduos para outras áreas.  

A redução de hábitats contribui para o empobrecimento da biodiversidade na medida em que resulta 

na substituição das espécies típicas de ambiente de mata por outras de áreas abertas ou de hábitos 

mais plásticos à oscilações de hábitats. Espécies da fauna, de hábitos generalistas (plásticas), por 

exemplo, foram registradas majoritariamente em áreas abertas e/ou antropizadas (faxinais, margem de 

estradas e na proximidade de áreas de agricultura), estando adaptadas à colonização desses 

ambientes. Já as espécies especialistas (restritas) foram encontradas principalmente no interior dos 

fragmentos de FOM e, algumas, em áreas ecotonais com FESD, ao vale do Salto São João. As alterações 

nas áreas florestais tendem a reduzir a biodiversidade vegetal, afetando certamente também a fauna.   

Isso reforça a ideia de que, provavelmente, a supressão vegetal (seja pela agricultura no entorno 

imediato ou pela abertura de acessos na UC), ora realizada, afetou diretamente as populações animais 

afetando a dinâmica populacional das espécies, especialmente de répteis e anfíbios. As condições 

térmicas ou de umidade podem se afastar do valor ótimo para anfíbios e répteis nas áreas de borda 

(BARBAULT, 1991), o que acarreta em um afugentamento dessas espécies da borda para o interior.  

Organismos ectotérmicos dependem de parâmetros físicos do ambiente para sua manutenção 

metabólica e diferentes organismos possuem necessidades distintas do ambiente físico. Essas mudanças, 

com o passar do tempo, podem resultar na alteração da composição de espécies de uma dada 

localidade. A maior luminosidade causada pela retirada da vegetação, sobretudo a partir de 

atividades antrópicas, influencia o ambiente termal de espécies de lagartos e, consequentemente, gera 

uma alteração na composição de espécies, além de mudanças nas relações ecológicas (VITT et al., 

1990). 

A supressão de hábitats, com o aumento de espaços abertos, ocasiona alterações físicas nos ambientes 

restantes também para a comunidade da flora, que por sua vez, apresenta grande ocupação de 

espécies iniciais, como o miguel-pintado Matayba elaeagnoides, cuja abrangência permeou todos os 

sítios, particularmente no sítio AER 02, cuja área foi recentemente abandonada, após a criação do MNE 

Salto São João. Situação que possibilitou a dispersão e ocupação acentuada dessa espécie, portanto, 

a análise neste sítio indica mudanças claras de estágio sucessional, sendo que atualmente esta área 

apresenta características de transição do estágio médio para o avançado. 
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Figura 5.42 Áreas abertas no MNE Salto São João, evidenciando efeitos de borda, próximo ao Sítio 

AER 02. 

 
Legenda: A – Estrada aberta no interior de fragmento de Floresta Ombrófila Mista; B – Áreas abertas para agricultura 

limítrofe a fragmento de mata. Fonte: registros do Autor, 2019. 

Do ponto de vista histórico, as intervenções e fragmentação de hábitats realizados outrora, durante o 

processo de ocupação do território, provocaram impactos diretos na vegetação hoje situada no interior 

da UC. Constata-se que a criação da UC contribuiu significativamente para a recuperação dos 

ambientes naturais, favorecendo a recuperação e constituição de um muito bom acervo de 

biodiversidade de flora e fauna em seu interior nos dias de hoje.  

No contexto regional, considerando todo o entorno da UC, constata-se ainda a fragmentação da 

cobertura vegetal, em razão das características de uso e ocupação da terra, o que pode impactar no 

fluxo gênico das espécies em função de deficiências de conectividade entre os fragmentos 

remanescentes. A UC estabelece, nesse cenário, um refúgio fundamental para a manutenção da 

qualidade e diversidade biológica na região. 

O modelo utilizado pela população no entorno imediato é o do sistema “faxinal”, em que o sub-bosque 

é retirado e as espécies arbóreas são mantidas, preservando-se parte do dossel original (Figura 5.27B). 

No sub-bosque é feito o plantio de diferentes culturas, como por exemplo, a erva-mate Ilex 

paraguariensis. Observam-se também outros plantios no modelo tradicional, como o feijão, a soja, o 

milho e a aveia.  

Como exemplo, espécies cujo nível trófico se encontra nas camadas mais altas, predadores 

essencialmente, demandam grandes áreas para que os recursos disponíveis sejam suficientes para 

sustentar seu modo alimentar e reprodutivo. Assim, a supressão da vegetação interferiu nas condições 

e disponibilidade dos micro-hábitats no solo afetando diretamente as espécies que se utilizam destes 

recursos para abrigo, reprodução, alimentação e defesa contra predadores. 

De maneira geral, a riqueza de espécies da flora e fauna está um pouco abaixo do esperado para 

formações de FOM e para a região do Paraná. Nesse sentido, monitoramentos de grupos específicos e 

estudos e pesquisas relacionadas a efeitos da fragmentação e de borda podem ser abordados para a 

flora e fauna da UC. 

Ressalta-se também que intervenções de enriquecimento da flora e conectividade de fragmentos 

devem ser considerados para possibilidade de aumento da biodiversidade local, de maneira geral. 

5.7.1.2 Caça e Utilização de Recursos Naturais 

Impactos relacionados aos usos dos recursos naturais correspondem a uma preocupação importante 

para UCs, de modo geral. 

Moradores locais e funcionários da UC relatam que a prática da caça é comum e recorrente na região 

(Figura 5.43A). Um dos exemplos pode ser relacionado à espécie de pássaro ucu Odontophorus 

capueira, que já foi muito frequente na região, diminuindo sua ocorrência ou até desaparecendo em 

alguns casos, conforme esses relatos. Essa espécie não foi observada nos dados primários e secundários. 

Por outro lado, na região da UC foi possível constatar, através de relatos, a retirada seletiva de madeira 

para usos em propriedades vizinhas, especialmente a araucária Araucaria angustifolia, o cedro Cedrella 

fissilis e espécies de alta durabilidade, porém com baixo valor comercial, utilizadas para mourões de 

cerca, pontes e pinguelas. 
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Embora pontual, a prática da coleta de pinhão pode afetar a regeneração natural da araucária, uma 

vez que a coleta de pinhas antes de sua maturação plena causa a redução do potencial de dispersão 

de sementes, impactando também a alimentação da fauna local.  

O xaxim Dicksonia sellowiana não foi observado em dados primários, porém teve ocorrência descrita 

através de dados secundários. A espécie é de uso popular para aplicação da planta em jardinagens, 

fornecendo um substrato para outras plantas ornamentais. O xaxim encontra-se ameaçado em 

extinção, na categoria em perigo (EN) (CNC, 2019). 

Algumas situações não pouco comuns em Prudentópolis, referem-se a danos em espécies da flora 

protegida, especialmente no caso da imbuia Ocotea porosa. Pela condição de espécie protegida, ela 

é bastante presente de modo isolado (Figura 5.43B). 

A vegetação de maior porte influencia as populações de espécies arborícolas, especialmente da 

mastofauna, como macacos-prego Sapajus nigritus, bugios Alouatta clamitans, ouriços Sphiggurus 

villosus, ou escansoriais como quatis Nasua nasua, tamanduás Tamandua tetradactyla, maracajás 

Leopardus wiedii, iraras Eira barbara, entre várias outras, espécies menores de marsupiais, roedores 

Sigmodontinae e morcegos. Portanto há tendência de que ao longo do tempo futuro, os ambientes 

florestais da UC propiciem gradativa ampliação das condições favoráveis à fauna arborícola.  

Figura 5.43 Impactos aos recursos naturais presentes no MNESSJ e área de influência da AER. 

 
Legenda: A – vestígio de cartucho de espingarda, indicando a prática da caça na UC; B – imbuia Ocotea porosa 

danificada pela prática da agricultura no entorno imediato, próximo ao Sítio AER 02. Fonte: registros do Autor, 2019. 

5.7.1.3 Espécies Exóticas Invasoras e Animais Domésticos 

Espécies exóticas são assim consideradas pela sua origem natural, podendo ser categorizadas em 

função do seu potencial de dispersão e ocupação das áreas. Seus impactos são estudados e muitas 

espécies ainda carecem de estudos sobre seus reais impactos sobre a biota nativa (MMA, 2006). De 

maneira geral, os levantamentos de campo não indicam uma presença considerável ou preocupante 

de espécies exóticas da flora e da fauna, no entanto, há presenças pontuais de poucas espécies. 

Pela proximidade de diversas propriedades rurais, observou-se a ocorrência de cães e gatos e animais 

de criação (gado, porco, ovelha). Uma das preocupações desses animais refere-se às doenças que 

esses animais podem ser hospedeiros. Por outro lado, cães e gatos, representam perigos a fauna nativa, 

pelos hábitos de caça que têm, fato esse que impacta especialmente espécies da avifauna e 

pequenos roedores, por exemplo.  

Na área de influência da AER, há criações de abelhas africanas (Figura 5.44A). A introdução dessas 

abelhas Apis mellifera ocorreu no Brasil na metade do século XX, onde houve uma rápida hibridização 

e dispersão por praticamente todo o continente americano. Essas abelhas ocorrem também em UCs, 

muitas vezes em ninhos selvagens. Devido ao crescimento rápido da sua população e sua alta 

defensividade recomenda-se programa de monitoramento ou fomento para proprietários rurais acerca 

da meliponicultura, por ser utilizada espécies nativas e sem ferrões.  

Ainda entre os animais tem-se o javali Sus scrofa que, certamente, é o mamífero cuja presença invasora 

representa maior preocupação em função não só de seu potencial para degradação de ambientes, 

especialmente junto a cursos-d’água, como também pela competição que exerce sobre espécies 

nativas, tais como o queixada Tayassu pecari e o cateto Pecari tajacu, além de outros mamíferos 

terrestres existentes na UC. 
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No âmbito da ictiofauna as espécies invasoras potencialmente mais influentes para a alteração de 

ambientes e competição com espécies nativas são a tilápia-do-nilo Oreochromis niloticus, a tilápia 

Tilapia rendalli, as carpas Cyprinus carpio e o bagre-africano Clarias gariepinus. 

Essencialmente, espécies exóticas presentes na UC e área de influência da AER, correspondem àquelas 

que possuem algum interesse econômico, portanto, que representam fontes produtivas. Dentre essas 

espécies pode-se citar a abelha europeia Apis Mellifera, o limoeiro-vermelho Citrus limon  e a nespereira 

Eriobotrya japonica (Figura 5.44 A, B e C) que tem grande potencial de dispersão, mas foram pouco 

observadas em campo, ocorrendo próximas ao Sítio AER 01.  

Considerando a flora, embora não tenha sido observado nenhum registro de espécies biológicas 

contaminantes nos sítios amostrados, algumas espécies podem ocorrer na área do Monumento Natural 

Estadual Salto São João ou em áreas vizinhas, demandando monitoramento do potencial de 

contaminação dos ambientes. São espécies da flora, importantes como contaminantes biológicas, com 

potencial ocorrência na região, sem descarte de outras: o pinus Pinus spp., o ligustrum Ligustrum spp., o 

cinamomo Melia azedarach, a goiabeira Psidium guajava, a amoreira-preta Morus nigra, a jaqueira 

Artocarpus heterophullus, além de outras de hábito florestal. No caso das forrageiras merecem atenção 

o brizantão Uroclhoa brizantha, a braquiária U. decumbens,  o capim-gordura Melinis minutiflora, o 

capim colonião Megathyrsus maximus, entre outras. 

Figura 5.44  Espécies animal e vegetais exóticas de interesse comercial observadas no MNESSJ e na 

área de influência da AER. 

 
Legenda: A – caixas de abelhas europeias Apis Mellifera; B – limoeiro-vermelho Citrus limon; C – nespereira Eriobotrya 

japonica. Fonte: registros do Autor, 2019. 

Importa-se ressaltar a presença da espécie uva-do-japão Hovenia dulcis ocorre pontualmente no Sítio 

AER 02. Essa espécie apresenta grande potencial de invasão e ainda possui alelopatia, representando 

um grande impacto para espécies nativas. Comumente abaixo de sua copa não é visível regeneração 

natural, com poucas plântulas da própria uva-do-japão ocorrendo abaixo dela, quando presente. Essa 

espécie demanda uma atenção maior, objetivando sua retirada das áreas da UC, bem como a retirada 

de todos os indivíduos das espécies exóticas invasoras. 

5.7.1.4 Estradas e Atropelamentos da Fauna 

O trânsito de veículos para acesso à UC ocasiona atropelamentos, notadamente nas vias de acesso 

com consequente redução no número de indivíduos da taxocenose diagnosticada e, juntamente com 

os impactos citados anteriormente, prejudica a dinâmica populacional de répteis e anfíbios.  

Durante as amostragens foram visualizados, nas estradas, anfíbios cruzando as vias de acesso 

(principalmente onde havia água como, por exemplo, poços em propriedades particulares). 

Possivelmente, esse deslocamento ocorre em virtude da busca de porções de hábitat correspondentes 

a sítios reprodutivos, alimentação, abrigo, ou mesmo, simplesmente, um processo migratório.  

No caso específico de serpentes e lagartos, nota-se que esses animais podem ser observados expostos 

em solo aquecido após as chuvas. Consequentemente espera-se que, com a intensificação do tráfego, 

abertura e readequação de estradas, ocorra um aumento da mortalidade de anfíbios e répteis ao 

longo dessas vias.  

Existem diversos estudos acerca da influência da mortalidade de animais em vias de tráfego de porte e 

fluidez distintos, com a grande maioria apontando para uma relação significativa entre o aumento da 

taxa de mortalidade devido a atropelamentos e reduções populacionais, principalmente para espécies 

diurnas e de maior mobilidade (CARR; FAHRIG, 2001).  

Porém, vale ressaltar que todos esses estudos apontam para a necessidade de outros, mais 

aprofundados, no intuito de se compreender melhor a importância e a gravidade desses efeitos. 

Segundo Pinowski (2005), um trabalho realizado na Venezuela constatou maior incidência de 

atropelamentos de serpentes e lagartos (entre outros grupos animais). Esse índice maior de 
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atropelamentos pode ser explicado, além de fatores culturais, pelo fato de que esses animais são 

frequentemente atraídos para áreas abertas onde o solo encontra-se mais quente, especialmente após 

a chuva, aumentando assim o risco de morte (BERNARDINO; DALRYMPLE, 1992). 

5.7.1.5 Incêndios 

A mortalidade ou injúria provocada pelas altas temperaturas é um problema imensurável, nos termos 

da biodiversidade potencialmente perdida, em especial para espécies de distribuição ou mobilidade 

limitada ou espécies com hábitos reprodutivos especializados (SMITH; FISCHER, 1997), uma vez que são 

facilmente mortos pela passagem do fogo quando ocorre. 

De maneira geral, a região do município de Prudentópolis não apresenta épocas de seca definida, 

havendo chuvas em todo o ano. Fato esse que impede ou limita consideravelmente a ocorrência de 

incêndios. Ainda, nas propriedades rurais é muito comum que se faça uso de queimadas, que difere do 

incêndio por haver controle humano sobre o fogo. 

Nesse sentido, a queimada utilizada como ferramenta foi observada no entorno da UC e, mesmo que 

utilizada com técnica específica, deve-se tecer algumas considerações sobre alguns danos observados 

durante os levantamentos do meio biológico. Na proximidade de algumas áreas de sistema faxinal (sítio 

AER 06), há indícios de uso do fogo onde, em certos pontos, foi possível registrar danos derivados da 

limpeza do terreno, conforme se observa na Figura 5.45. Isso evidencia que essa prática é usada por 

moradores e que, em um cenário de baixa precipitação e umidade do ar, as queimadas podem se 

tornar incêndios pelo descontrole, vindo a atingir os fragmentos de mata com potencial geração de 

danos à flora e fauna da UC. 

Figura 5.45 Áreas queimadas na área de influência da AER para o MNE Salto São João. 

 
Nota: Sítio AER 06, próximo a UC, onde foi verificada a aplicação direta do fogo como meio de limpeza, atingindo 

alguns indivíduos arbóreos. Fonte: registros do Autor, 2019. 

Ressalta-se que o efeito do fogo no ambiente influencia significativamente populações de animais e 

vegetais mais do que simplesmente a mortalidade direta ocasionada pela passagem do fogo (LYON et 

al., 2000). Esses efeitos podem ser variados dependendo da intensidade do incêndio e do ambiente. 

Caso um evento considerável ocorra, por exemplo, haverá uma diminuição na disponibilidade de 

alimento, redução da vegetação, perda de nutrientes do solo, aumento da fragmentação e redução 

considerável na microbiota do solo, devido à simplificação do hábitat e diminuição de abrigos e sítios 

de reprodução. 

Apesar disso, não foram observados danos diretos à UC pela prática da queimada, porém, demanda 

um monitoramento constante das propriedades limítrofes especialmente em períodos prolongados de 

baixa precipitação no inverno, objetivando a orientação aos proprietários e a educação ambiental 

focada na redução de uso do fogo como ferramenta de limpeza do solo. 
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5.7.1.6 Turismo e Impactos dos Visitantes 

O turismo, se desordenado, é um grande vetor de degradação, uma vez que não se submete a 

regramento algum, e cada grupo promove as atividades conforme seu interesse. É comum em locais 

com visitação frequente e intensiva a presença de lixo, pisoteio e danos à vegetação, especialmente 

às margens das trilhas de visitantes. O fluxo constante de pessoas sem as devidas instruções pode gerar 

vários impactos no ambiente, afetando flora e fauna.  

No caso da UC, prevalece, como produtores de maiores danos à flora e fauna a frequência de turistas 

não orientados sobre comportamento em UC, os quais comumente produzem impactos vinculados ao 

descarte de resíduos, abertura de novos percursos laterais às trilhas de visitação regulares, danos à 

vegetação com uso de ferramentas, coletas de exemplares da flora para fins de ornamentação, 

impactos à fauna por descarte ou mesmo alimentação voluntária de animais silvestres e, nos casos mais 

drásticos, abertura de caminhos na mata para acesso à áreas não destinadas ao turismo.  

Notam-se algumas trilhas antigas, porém desativadas, e alguns acessos à margem do rio São João que 

podem ser acessadas de forma desordenada com o aumento da frequência de turistas na região. 

Torna-se desejável que essas trilhas sejam monitoradas para se evitar maiores danos à paisagem, à 

fauna e flora local.  

5.7.1.7 Presença de Lixo 

A referência ao termo “poluição de áreas naturais” traz a ideia de grandes desastres naturais. Entretanto, 

não são apenas os grandes desastres os modificadores da paisagem. Pequenas alterações podem ser 

responsáveis por impactos no meio e isso depende do quão grande é o fator impactante sobre a área 

analisada. Um exemplo refere-se ao fato de pequenas áreas serem constantemente impactadas pela 

presença antrópica.  

Segundo Fellenberg (1980), a preservação ambiental das margens dos rios deverá ser bastante 

preocupante no futuro, pois em todas as regiões em que as reservas de água subterrâneas se 

esgotarem, a solução para garantir o abastecimento de água potável será o aproveitamento da água 

de represas, lagos e rios. Se essas águas superficiais estiverem excessivamente contaminadas, o 

tratamento será muito dispendioso.  

A presença de lixo, além de impactar a paisagem, torna-se foco de doenças e aumenta os riscos de 

incêndios para uma determinada área. Sendo assim, nota-se a importância do monitoramento desses 

aspectos para que se aumentem as chances de conservação das áreas naturais no MNESSJ, assim 

como elaborar planos e programas relacionados à atuação frente a impactos dessa natureza. 

No caso específico do MNESSJ foi possível constatar, em alguns pontos, a deposição de lixo, 

principalmente às margens dos fragmentos de FOM que são limítrofes às áreas utilizadas para a 

agricultura (Sítio AER 02 e proximidades) (Figura 5.46). Além disso, foi possível registrar lixo às margens do 

rio São João. Resíduos atraem, em geral, espécies sinantrópicas, contudo também podem atrair 

espécies silvestres brasileiras, o maior contato entre estas espécies pode resultar na contaminação e/ou 

morte das espécies, por doenças ou comportamento agonístico. 

Figura 5.46 Registros de descarte de lixo nas áreas do MNE Salto São João. 

 
Legenda: A e B – Lixo no interior de fragmento de FOM; C – Lixo às margens do rio São João, no vale. Fonte: registros 

do Autor, 2019. 

Outro elemento importante a ser levantado refere-se ao descarte de embalagens de agrotóxicos na 

área da UC que, pelo componente químico presente nos defensivos, apresentam alto grau de risco de 

contaminação, seja pelas espécies que interajam com a embalagem ou pelo escoamento do princípio 

ativo sobre o solo, resultando num impacto ao rio São João e consequente ictiofauna da região. 

Portanto, o monitoramento desse tipo de lixo deve ser observado com grande atenção, uma vez que é 

existente legislação específica sobre o tema (Lei Federal nº 7.802, de 11 de julho de 1989 e Decreto 

Federal nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002). 

B C A 



142 

 

 

Plano de Manejo do Monumento Natural Estadual Salto São João 

Encarte I - Contextualização, Enquadramento e Caracterização da UC e Região  

5.7.1.8 Agricultura, Pecuária e Reflorestamento 

A pressão na área de influência da AER é relativamente importante, exercida principalmente pela 

atividade agropecuária, uso de defensivos agrícolas, aplicação de adubos e calcário, além de outras 

atividades que por si só apresentam fontes de impacto à biota local. 

Historicamente, a região de Prudentópolis apresenta grande produção agrícola e, em menor grau, 

atividades pecuárias. Do ponto de vista do interior da UC, impactos relacionados a essas atividades 

ocorrem de maneira difusa, indireta e de difícil mensuração real sobre a fauna e flora. 

De maneira emergente, há algumas propriedades agrícolas limítrofes a UC, em sua porção sul, que 

fazem aplicações de herbicidas e calagem no cuidado e preparo de suas culturas (Figura 5.47A e B). 

Nesse sentido, pela proximidade, há que se considerar alternativas às aplicações dessas técnicas a fim 

de evitar que a vegetação e fauna nativa sejam impactadas durante esse processo. 

Outro ponto a ser mencionado é o fato de que maquinários agrícolas ainda são amplamente utilizados 

na região, na estrada antiga, próxima ao sítio AER 02, havendo movimentações de solo pela passagem 

desses maquinários. O trânsito, por sua vez, impacta em diversas frentes, a saber: pelo som alto emitido, 

a fauna é afugentada; óleos e combustíveis podem ser derramados sobre o solo; danos às estruturas de 

cercas e marcos são observados (Figura 5.48).  

O monitoramento dessa área deve ser constante, uma vez que as áreas da UC são afetadas por 

atividades antrópicas relacionadas à agricultura. 

Figura 5.47 Atividades e práticas relacionadas à agropecuária no entrono imediato da UC. 

 
Legenda: A e B – Aplicação de calcário para calagem do solo, cobrindo a vegetação de borda da UC, próximo ao 

sítio AER 02; C – gado de criação de subsistência, próximo ao Sítio AER 01 e AER 03; D – Plantios de eucalipto 

Eucalyptus sp. Fonte: registros do Autor, 2019. 
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Figura 5.48 Marco topográfico do ITCG retirado de sua posição. 

 
Fonte: registros do Autor, 2019. 

5.7.2 QUALIFICAÇÃO DAS AMEAÇAS 

A priorização das ameaças é de grande importância, pois afetam diretamente as áreas de estudo e 

influenciam a gestão da UC (CMP, 2007). 

Conforme as temáticas abordadas no levantamento biológico, foram abordados os impactos das 

frentes temáticas, a saber: flora, mastofauna, avifauna e herpetofauna. Dentre essa ótica, impactos 

observados afetam diferentemente entre os grupos, sendo realizadas avaliações individuais e a 

equalização geral. O resultado pode ser observado na Tabela 5.17. 

O grupo da ictiofauna não foi considerado nos cálculos da AER, uma vez que não há córregos, riachos 

ou vias de drenagens no interior da UC e na área de influência da AER. Ainda, os levantamentos 

ictiológicos foram realizados apenas no rio São João, portanto, inserir dados desse grupo reduziria ou 

produziria tendências nas análises e resultados de impacto mensurado. 

Tabela 5.17 Qualificação das ameaças observadas para o MNE Salto São João. 

AMEAÇAS FLO MAS AVI HER GERAL 

Fragmentação da vegetação e de hábitats MA MA MA MA MA 

Agricultura e pecuária  MA MA AL AL MA 

Presença de Lixo BA AL ME MA AL 

Turismo e impactos dos visitantes ME ME ME AL ME 

Caça e utilização de recursos naturais ME AL ME MB ME 

Espécies exóticas invasoras e animais domésticos BA AL BA MB BA 

Estradas e atropelamentos da fauna MB ME MB ME BA 

Incêndios MB MB MB BA MB 

Legenda: FLO – Flora; MAS – Mastofauna; AVI – Avifauna; HER – Herpetofauna; MA – Muito Alta; AL – Alta; ME – Média; 

BA – Baixa; MB – Muito Baixa. Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 

Dentre as ameaças presentes no MNE Salto São João e na área de influência da AER, as duas de maior 

preocupação correspondem à fragmentação de hábitats e às atividades agrícolas do entorno. 

As ameaças oriundas da agropecuária ocorrem no entorno imediato, praticamente, em todo o 

perímetro da UC. O ponto focal se concentra na porção sul do MNE Salto São João, conforme já 

mencionado, havendo aplicações de defensivos agrícolas e calcário na região, ação que afeta a 

borda dos fragmentos e que pode implicar num impacto importante que também afeta diretamente o 

sub-bosque e animais que ali habitam. 

Por outro lado, a fragmentação se potencializa à medida em que efeitos de borda são intensificados. 

Por ser uma UC de tamanho pequeno, as pressões são potencializadas quando observadas na região 

como um todo, ou seja, considerando o fragmento de cobertura florestal da UC associado aos demais 

fragmentos existentes nas propriedades vizinhas. A fragmentação de maciços florestais na região reduz 

as possibilidades de conectividade derivando em isolamento de comunidades vegetais e animais, 

interferindo no fluxo gênico. 
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A presença de lixo é um fator relacionado também à atividades agrícolas, especialmente pelo descarte 

de embalagens de agrotóxicos, mas não exclusiva a ela. O turismo apresenta relação com o descarte 

de lixo, visto que não há lixeiras disponibilizadas próximas aos mirantes, e mesmo, pelo acesso em áreas 

não permitidas pelos visitantes, há descarte de latas de cerveja, refrigerantes, pacotes de bolacha e de 

outros lanches de maneira geral. Nesse caso, o monitoramento deve ser realizado não somente nas 

trilhas, mas também nos limites da UC e acessos não utilizados pelos visitantes. 

A caça e a utilização dos recursos naturais apesar de existentes foram observadas especificamente na 

porção norte da UC. A prática de caça é um fator de preocupação especialmente sobre a mastofauna 

e avifauna. Conforme relatos de moradores do entorno imediato do MNE Salto São João, há entrada 

de pessoas para esse fim, inclusive instala-se armadilha de trabucos. Assim, deve-se considerar o grau 

de periculosidade para o monitoramento, além de fomentos e parcerias com a polícia ambiental para 

averiguação das áreas protegidas mais remotas. 

Observando espécies exóticas, há poucos indivíduos e espécies dentro das áreas da UC, sendo 

representadas em maior parte por animais de criação doméstica oriundos de propriedades do entorno 

imediato. Espécies vegetais invasoras são em número reduzido e em posições localizadas, o que gera 

possibilidade de remoção com ações simples e imediatas. Exceção se faz para espécie uva-do-japão 

Hovenia dulcis, cuja presença é de fato problemática pelo hábito da espécie e fisiologia. 

Demais impactos como os incêndios, estradas e atropelamentos de animais apresentam muito baixo 

nível de ameaça. Para incêndios ocorrerem na região é necessário um grande período de seca que 

não é frequentemente observado, logo, sua ocorrência é situacional e será derivada de alguma ação 

antrópica, sendo necessário o acompanhamento dessa prática, por moradores do entorno imediato 

que fazem uso do fogo, a fim de evitar o alastre. Já no caso das estradas, o movimento não é tão 

acentuado, sendo necessário mensurar periodicamente para se traçar um perfil de áreas vulneráveis 

ao atropelamento. 

5.8 CONCLUSÕES DA AVALIAÇÃO ECOLÓGICA RÁPIDA 

Os sítios amostrais da AER priorizaram a avaliação do maior número de microhábitats presentes na área 

de estudo. A partir da seleção dos sítios e os dados colhidos, buscou-se considerar parâmetros que 

pudessem indicar a qualidade ambiental e valores de possível comparação de modo a auxiliar 

mecanismos de gestão da UC.  

Para tanto, a análise do uso do solo indica muito sobre as características observadas durante os 

levantamentos e comparações de estrutura dos ambientes. Nesse sentido, é possível observar duas 

grandes distinções nas avaliações, sendo áreas antropizadas e áreas vegetadas. É possível visualizar as 

classes de uso do solo e cobertura vegetal dos sítios amostrais na Figura 5.49 e suas relações de área na 

Tabela 5.18. 

Tabela 5.18 Classes de uso do solo e cobertura vegetal nos sítios selecionados. 

CLASSE DE USO AER 01 AER 02 AER 03 AER 04 AER 05 AER 06 AER 07 AER 08 TOTAL 

Agricultura e pastagens - - - - 1,72 - 0,76 0,15 2,63 

Área Alterada - - - - - 1,03 - - 1,03 

Estrada - - - 0,02 - 0,02 - - 0,04 

Floresta Ombrófila Mista 7,72 3,38 2,52 3,61 1,65 7,73 1,01 4,54 32,16 

FOM ecótono FESD - 0,19 - 1,7 - - 6,03 - 7,92 

Massa d'Água - - - - - - 0,18 0,08 0,26 

Reflorestamento - - - - 1,37 - - - 1,37 

TOTAL 7,72 3,57 2,52 5,33 4,74 8,78 7,98 4,77 45,41 

Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 

Conforme observado na Tabela 5.18, a maior parte das classes abrangidas foi de formações florestais, 

majoritariamente em formações de FOM e parte em área de início de ecótono de FOM e FESD. Essas 

formações se aproximam mais das características naturais da vegetação da região, onde naturalmente 

foi possível observar número considerável de espécies dos grupos temáticos avaliados. 

Sobre a classe agricultura, deve ser considerada especialmente para observação de espécies de 

répteis, além de espécies de pássaros com hábitos de vida de áreas abertas e campos naturais, por 

exemplo. Pela mesma razão, as demais classes representam condições facilitadas para observar 

vestígios dos grupos também, especialmente para a mastofauna. 
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Dadas as condições e características dos usos praticados na região, foram observados 415 registros dos 

grupos da flora e fauna (Tabela 5.19). Ressalta-se que as espécies foram contabilizadas por sítio de 

ocorrência, ou seja, uma mesma espécie pode ocorrer em outros sítios, no entanto, quando observadas 

individualmente foi possível fazer comparações absolutas dos dados levantados. 

Tabela 5.19 Número de espécies registradas por sítio amostral. 

GRUPO AER01 AER02 AER03 AER04 AER05 AER06 AER07 AER08 TOTAL 

Flora 30 19 20 20 17 15 24 20 165 

Avifauna 28 13 32 31 6 36 10 32 188 

Herpetofauna 11 5 5 3 2 10 5 8 49 

Mastofauna 2 5 0 2 1 0 2 1 13 

TOTAL 71 42 57 56 26 61 41 61 415 

Nota: o número de espécies corresponde àquelas registradas por sítio, não representam a riqueza geral observada 

para a UC. Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 

É comum que os grupos da flora e da avifauna apresentem maior número de registros, por conta dos 

métodos de amostragem e característica biológica dos grupos em si, sendo de maior dificuldade 

registrar o grupo da herpetofauna e mastofauna, justamente pelas dinâmicas de suas populações. 

Outro ponto a ser considerado é a dimensão dos táxons de cada grupo, onde a diversidade é maior 

nos grupos cenozoicos, enquanto que em grupos basais a diversidade de espécies é reduzida. 

Figura 5.49 Uso do solo nos sítios amostrais da AER do MNE Salto São João. 

 
Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

Há três sítios inseridos na UC, quais sejam: AER 01, AER 02 e AER 03. Os demais representam áreas 

adjacentes ao MNE Salto São João, considerando uma área de influência importante, havendo 

distinções entre ambientes vegetados e ambientes antropizados. 

As áreas vegetadas da UC e da área de influência da AER apresentam-se bem estruturadas e 

preservadas, caracterizadas como florestas secundárias em estágio médio e avançado, representando 

importantes fragmentos para conectividade e interação biológica entre as áreas verdes. 

De modo geral, os sítios AER 01, AER 06 e AER 08, apresentaram maiores valores de representatividade 

biológica, em função da condição estrutural desses sítios, quando comparado aos outros avaliados. 
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Embora os maiores valores representem esses três sítios, considera-se que os sítios AER 03 e AER 04 

apresentam situações semelhantes aos anteriormente citados. 

No caso do sítio AER 01, há uma grande quantidade de indivíduos de taquara-lixa Merostachys 

multiramea. Essa espécie ocupa áreas em forma de touceiras, permitindo ambientes úmidos e 

estruturados para grupos da fauna, especialmente da herpetofauna e avifauna, que tem estrita relação 

com grupos da Mata Atlântica, bem como o grupo da mastofauna, como por exemplo, representado 

pelo rato-da-taquara Kannabateomys amblyonyx, que deve ser considerado neste caso. Ainda, não se 

configura como um fator de preocupação, mas como uma formação importante, passível de estudos 

científicos específicos para conhecimento da relação das espécies da fauna dependentes dela. 

O sítio AER 06 representa a amostragem em um sistema faxinal de produção. Nesse sítio, o sub-bosque 

é comumente limpo para pastoreio de criações, essencialmente, ainda, espécies vegetais nativas 

mantidas, são frequentemente utilizadas para extração de recursos, como a erva-mate e a araucária. 

Nessa área, há um aumento considerável nas amostragens dos grupos, com exceção da flora.  

Embora haja alterações substanciais na comunidade da flora, a existência de um dossel fechado 

composto por espécies secundárias tardias e climácicas, propicia a regulação microclimática, 

mantendo condições para existência de grupos mais sensíveis, como a anurofauna, por exemplo. Outro 

elemento considerável foi a ausência de registro para a mastofauna, o que sugere a possibilidade de 

que animais de criação afugentem a mastofauna nativa. Também não é excludente a possibilidade de 

encontrar registros nesse tipo de formação, porém, demandam-se estudos da comunidade 

mastofaunística para averiguação de ambas as possibilidades. 

Adjacente ao rio São João, fora dos limites da UC, o sítio AER 08 apresentou números expressivos da 

biota. No local, a vegetação apresenta-se bem conservada, porém, com pequenas clareiras no interior 

do fragmento. Nesse sítio foram registradas espécies comuns sem algum grau de ameaça para a fauna. 

Já para a flora, foi registrada a espécie canela-guaicá Ocotea puberula, muito comum em áreas 

alteradas, pelo caráter de inicial e considerada como quase ameaçada. Indica, portanto, alterações 

realizadas em tempos passados, mas que já apresenta estrutura e avanço da regeneração natural.  

O sítio AER 07 é muito bem preservado, porém, diferente, em aspecto de estrutura, das áreas da UC. O 

relevo é bastante acidentado no vale do Salto São João, conferindo uma condição restrita a usos nessas 

áreas. A declividade acentuada e afloramentos rochosos conferem um microclima úmido capaz de 

sustentar diversos grupos da fauna e flora, assim, a composição da biota levantada representa dados 

consideráveis para composição de um corredor ecológico. 

Os sítios AER 03 e AER 04 apresentam grande semelhança na estrutura da floresta. Considerando o sítio 

AER 03, é possível constatar que essas áreas sofreram alguma forma de antropização onde a 

regeneração já apresenta elementos significativos para mantimento de sua regularidade 

microclimática. Já no AER 04, a espécie miguel-pintado Matayba elaeagnoides foi bastante presente. 

Essa espécie ocorre em áreas iniciais ou alteradas, indicando que a área foi abandonada 

recentemente, nesse sítio próximo à sede da UC. 

Dentro da UC, no sítio AER 02, há elementos que indicam a interferência humana. Durante os 

levantamentos de campo foram observadas intervenções na vegetação para instalação de estruturas 

durante a implantação do MNE Salto São João. A partir da trilha principal de visitantes, observando em 

sua transversalidade, há diversos trechos paralelos entre si, podendo ser observados em campo. Esses 

impactos já se encontram estabilizados e em processo de regeneração natural, porém, refletem nas 

amostragens, indicando a necessidade de monitoramento para observação do avanço da vegetação. 

Quando bem estruturado, o sítio AER 02 será semelhante aos AER 03 e 04, permeando maior número de 

espécies conforme a melhor condição microclimática e a redução dos efeitos da fragmentação 

(borda). Portanto, é importante que essa área não seja visitada por turistas e moradores, a fim de permitir 

melhores condições para a restauração. 

O sítio AER 05 foi o de menor número de registro de espécies (26). É presente um fragmento de floresta 

nativa bastante alterado, com sub-bosque presente mas sem clara distinção entre estratos. Além disso, 

a presença da agricultura e reflorestamento conferem ambientes pouco diversos por si só, porém a 

presença de plantios de reflorestamento (eucalipto Eucalyptus sp.) possibilitam áreas de trampolim e 

corredores para a fauna, especialmente. 

Considerando, então, todos os sítios em suas formações florestais, as ameaças relacionadas à fauna e 

flora estão associadas aos efeitos da fragmentação de hábitat (efeito de borda, perda de hábitat, entre 

outros) ocasionados principalmente pela supressão da vegetação na área de influência da AER para 

utilização na agricultura, considerando os processos históricos de ocupação das áreas. 
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Embora as amostragens não indiquem valores expressivos de registros nas áreas antropizadas, as 

avaliações permitem um panorama comparativo. Sendo assim, sítios de maior atenção em relação a 

impactos de origem antrópica, para a UC, correspondem aos sítios AER 02 e AER 03, cujos valores de 

biodiversidade são inferiores quando comparados aos do sítio AER 01, sendo que esses três estão dentro 

dos limites do MNE Salto São João. 

Os demais sítios foram avaliados por comporem o cenário da área de influência da AER, a fim de 

compreender a condição de corredores ecológicos. Portanto, expressam importantes áreas de apoio 

à gestão do MNE Salto São João, além de serem importantes para o monitoramento e entendimento 

da dinâmica da biota que ocorre na região. 

O MNE Salto São João representa um importante fragmento de FOM para a região de Prudentópolis, 

além de ser estratégico para a preservação e conservação juntamente a outras áreas protegidas do 

município e adjacências. 

Apesar da extensão territorial da UC ser pequena, a biodiversidade local é bastante expressiva e indica 

a capacidade de resiliência das áreas agora protegidas. A biodiversidade esperada é maior do que a 

levantada em campo, porém, é observado que os processos de ocupação, especialmente pela 

fragmentação de hábitats e pelas atividades agrícolas impactaram a UC e seu entorno. 

Elementos de pressão antrópica contribuem para a redução de espécies na UC e entorno, o que 

demanda um constante monitoramento nas adjacências da Unidade, a fim de impedir avanços de 

impacto para dentro das áreas da UC. 
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6 CARACTERIZAÇÃO DO MEIO ANTRÓPICO 

Este item aborda aspectos históricos e culturais, demográficos, sociais e econômicos relativos ao 

município de Prudentópolis. Trata, ainda, de aspectos legais, fundiários, institucionais, usos do solo, uso 

público, entre outros importantes para entendimento da dinâmica socioambiental que caracteriza a 

região do MNE Salto São João. 

As informações e dados contidos neste item resultam de pesquisas com foco no MNE Salto São João, 

bem como na sua área de entorno entendido aqui como o município de Prudentópolis, onde a Unidade 

de Conservação está inserida, e o entorno imediato entendido como as áreas de terrenos e 

propriedades confrontantes com a UC ou muito próximas à ela. Os materiais e métodos utilizados para 

essas pesquisas estão relatados na sequência. 

6.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os trabalhos de pesquisa foram desenvolvidos com base em levantamentos secundários e primários. O 

material e o método aplicados a todos os temas do Meio Antrópico contemplados e aqui apresentados 

foram bastante similares tanto para os levantamentos secundários quanto para os primários, conforme 

exposição a seguir. 

6.1.1 LEVANTAMENTOS SECUNDÁRIOS 

Para os levantamentos de dados secundários foram realizadas pesquisas e consultas em publicações 

diversas (sites, livros, periódicos, folders, panfletos) e visitas a órgãos públicos, organizações não 

governamentais (ONGs), universidades, museus, associações, entre outros, mediante solicitação oficial 

por meio de contatos telefônicos, digitais (e-mail), e presenciais in loco para coleta de materiais 

(documentos diversos).  

Muitos dados foram coletados a partir de revisão bibliográfica baseando-se em disponibilidades de 

informação em órgãos federais como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério do 

Meio Ambiente e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, em instituições estaduais 

e municipais. A coleta de informações secundárias se deu conforme área temática de conhecimentos, 

tendo como propósito a ampliação de informações já conhecidas pelos técnicos e a adição de bases 

de dados específicas sobre a área de estudos junto a acervos de bibliotecas, instituições de pesquisa, 

ensino e de difusão. 

As bases de dados coletadas tiveram sempre a verificação de origem e primaram pela qualidade da 

informação tendo como lastro referências de publicação e autoria, descartando-se informações sobre 

as quais não foi possível garantir veracidade, especialmente para informações em acervos digitais.   

6.1.2 LEVANTAMENTOS PRIMÁRIOS 

Para os levantamentos de dados primários, técnicos responsáveis pelos temas do Meio Antrópico 

realizaram campo de 5 dias, estando na região alvo do estudo no período de 6 a 10 de maio de 2019. 

A equipe de técnicos utilizou-se de veículos, aparelhos de telefonia (celulares), aparelhos GPS e tablets, 

equipamentos fotográficos pranchetas, canetas, material impresso (fichas com questionário e mapas) 

e EPI – Equipamentos de Proteção Individual apropriados para caminhamentos em área florestada, 

lamacenta, escorregadia, pedregosa, garantindo facilidade de identificação da equipe, proteção 

contra sol, chuva e ataque de animais peçonhentos. 

Foram levantados dados primários a partir de pesquisas junto a instituições públicas e privadas, 

proprietários, moradores, associações, comunidades, conselhos, entre outras entidades locais.  

Os métodos e recursos utilizados e aplicados para obtenção de informações e dados primários relativos 

aos temas do meio antrópico foram, entre outros: aplicação de questionários específicos 

semiestruturados; entrevistas pessoais e conversas informais com moradores locais, líderes comunitários, 

presidentes de associações, representantes comerciais e de turismo da região, técnicos da Prefeitura 

Municipal de Prudentópolis, entre outros; registros fotográficos; reuniões específicas; visitas in loco à 

propriedades rurais do entorno da UC e à comunidades tradicionais (faxinais), conforme mostra a Figura 

6.1. Os contatos com o público ora apresentado foram realizados por abordagens diretas 
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(pessoalmente) e remotas através do uso de recursos telefônicos (ligações, mensagens de aplicativos) 

e eletrônico (e-mail). 

Figura 6.1  Registros de técnicos em atividades de campo com aplicação de métodos para 

levantamentos primários na região do MNE Salto São João. 

 
Legenda: A – Entrevista pessoal e obtenção de documentos com representante da área ambiental e de turismo; 

B – Entrevista pessoal com representante de hotelaria; C – Entrevista e aplicação de questionário com 

moradores/proprietários do entorno da UC; D – Reunião e obtenção de documentos com servidores da PMP. Fonte: 

registros do Autor, 2019. 

6.2 ASPECTOS HISTÓRICOS E CULTURAIS 

A história da formação do município de Prudentópolis, bem como os traços culturais dos povos que o 

constituiu ao longo do tempo e patrimônio material e imaterial presente no município estão a seguir 

apresentados.  

6.2.1 HISTÓRICO DE OCUPAÇÃO E DA REGIÃO DE PRUDENTÓPOLIS 

Segundo IBGE (s. d.), na segunda metade do século XIX, o município de Guarapuava ocupava extensas 

porções do estado do Paraná, desde o rio dos Patos, na divisa com o atual município de Imbituva, até 

os rios Iguaçu e Paraná nas fronteiras com a Argentina e Paraguai, recobrindo a atual área de 

Prudentópolis. No ano de 1882, quando um projeto de construção de estrada se deu na área 

compreendida entre o rio dos Patos e a Serra da Esperança, até então praticamente desabitada, as 

terras passaram por processo de valorização, atraindo muitos habitantes para instalarem-se na região 

então denominada São João. A denominação da região relaciona-se com o rio homônimo (que 

também dá nome ao MNESSJ), afluente do rio Ivaí, cujas margens foram habitadas pelos indígenas 

“Coroados”, atualmente extintos (IBGE, s. d.). 

Ainda segundo IBGE (s. d.), a aproximadamente seis quilômetros do rio dos Patos, Firmo Mendes de 

Queiroz, descendente de bandeirantes paulistas, construiu uma casa comercial, tornando-a local de 

pouso e centro de comércio dos moradores das matas e dos trabalhadores que construíam a estrada. 

Nesse local deveria passar a estrada da linha telegráfica. No ano de 1884, o pároco de Guarapuava 

convenceu Firmo de Queiroz a construir uma capela consagrada a São João Batista. Nesse mesmo ano, 

Firmo de Queiroz doou suas terras para que se edificasse a povoação, à qual deu-se o nome São João 

de Capanema, em homenagem ao Barão de Capanema, de quem Queiroz era amigo. 

Com o passar do tempo e com a chegada de famílias de diversas procedências, a povoação foi se 

transformando em uma vila. No ano de 1894 o Governo Federal promoveu a colonização da região de 

São João de Capanema, cujas terras o governo do Estado cedeu para este fim. O então diretor da 

A B 

C D 
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colônia, Cândido Ferreira de Abreu, em homenagem ao então presidente da República, Prudente de 

Morais, resolveu denominar a colônia recém fundada de Prudentópolis, fazendo com que o nome São 

João de Capanema caísse em desuso (IBGE, s. d.). 

Em 1895, a vila apresentava povoação próspera, com arruamento traçado, movimentadas pela 

contínua chegada de famílias polonesas e ucranianas, destinadas às linhas abertas ao norte e a oeste 

da sede (IBGE, s. d.). Conforme apresentado pela Associação Amigos do Museu do Milênio (2009), no 

ano de 1896 foram atraídas para a região 1.500 famílias ucranianas, totalizando oito mil imigrantes que 

se tornaram pequenos agricultores, pecuaristas e industriais. A imigração de ucranianos para a região 

durou até meados da década de 1920 e, atualmente, o município é considerado o mais ucraniano do 

Brasil, sendo 80% da população descendente dos imigrantes. 

Conforme a Associação Amigos do Museu do Milênio (2009), a origem destes ucranianos era a Galícia, 

território que já foi autônomo, pertenceu ao Império Austro-Húngaro, à Polônia e à própria Ucrânia. As 

fronteiras que enquadram o território predominantemente na atual Ucrânia, foram desenhadas após o 

fim da Primeira Grande Guerra Mundial. Os poloneses de Prudentópolis, e os poucos "alemães" 

(austríacos), são oriundos da Galícia. Desse modo, Prudentópolis tem uma localidade que se chama 

Nova Galícia, em homenagem à origem dos imigrantes que vieram a constituir o município. 

Ainda, segundo a Associação Amigos do Museu do Milênio (2009), em relação à legislação, no dia 5 de 

março de 1906, por meio da Lei n° 615, foi criado o município de Prudentópolis, desmembrado do 

município de Guarapuava. Em 14 de março de 1929, criou-se a Comarca de Prudentópolis, sendo seu 

primeiro juiz de direito, Humberto Graça. A partir de 1956, o município passa a ser constituído de três 

distritos: sede, Jaciaba e Patos Velhos. 

Segundo reportagem publicada no portal de notícias Massa News (2019), recentemente, em 2018, 

Prudentópolis firmou parceria internacional com a cidade ucraniana de Ternopil, tornando-se 

oficialmente uma cidade-irmã, por meio da assinatura de um termo de cooperação entre as duas 

cidades. O documento foi assinado pelos respectivos prefeitos, prevendo o fortalecimento das áreas de 

educação, agricultura, infraestrutura e segurança pública, entre o Paraná e a Ucrânia. 

6.2.2 IMIGRAÇÃO UCRANIANA EM PRUDENTÓPOLIS 

Conforme a Associação Amigos do Museu do Milênio (2009), o município de Prudentópolis foi um dos 

primeiros do Paraná a receber famílias de imigrantes vindas da Galícia (Ucrânia Ocidental), atraídas por 

10 alqueires de terra fértil, oferecidas pelo Império do Brasil a quem quisesse estabelecer-se na então 

Província do Paraná.  

Atraídas pela intensa propaganda, cerca de 5 mil famílias deixaram a Ucrânia e vieram para o Paraná, 

entre 1895 e 1896. Em 1908 ocorreu uma segunda leva de imigrantes, que se estabeleceu em cidades 

paranaenses, motivadas quando o governo brasileiro doou passagens de navio e alimentação, 

instalando-se nas margens da Estrada de Ferro PR-SC-RS, a qual ajudaram a construir. Uma terceira leva 

de imigrantes deslocou-se para o Paraná, entre as duas guerras mundiais, motivadas pelo parentesco 

de seus predecessores (ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO MUSEU DO MILÊNIO, 2009). 

Sem nenhuma assistência, sem conhecer o idioma, sem meios de comunicação, transporte, estradas, 

ferramentas e demais recursos, esses migrantes se viram forçados a desbravar os sertões. Atualmente, o 

número de imigrantes e descendentes de imigrantes, que já estão na quarta e quinta geração, 

ultrapassa a casa dos 300 mil, dos quais 90% estão no estado do Paraná. Destes, o município de 

Prudentópolis destaca-se entre outros pelo percentual de descendentes de ucranianos que totalizam 

cerca de 70% dos habitantes (ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO MUSEU DO MILÊNIO, 2009). 

Ainda, segundo a Associação Amigos do Museu do Milênio (2009), por meio do incentivo da Igreja, dos 

Padres Basilianos da Ordem São Basílio Magno, das Irmãs Servas de Maria Imaculada das Catequistas 

do Sagrado Coração e com o esforço dos próprios imigrantes, foram mantidos, por mais de um século, 

a língua, usos e costumes, o folclore e a tradição milenar do povo ucraniano nas terras brasileiras. 

6.2.3 PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL 

Os patrimônios culturais compõem os elementos materiais e imateriais que fazem parte do conjunto de 

manifestações de uma dada população, representando suas formas de organização, apropriação do 

espaço e reprodução dos seus meios de vida.  

Conforme aponta o artigo 1º do decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, o patrimônio histórico e 

artístico nacional consiste no “conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação 

seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu 



154 

 

Plano de Manejo do Monumento Natural Salto São João 

Encarte I - Contextualização, Enquadramento e Caracterização da UC e Região 

excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”. O presente artigo ainda 

insere elementos de origem natural como consta: “são também sujeitos a tombamento os monumentos 

naturais, bem como os sítios e paisagens que importem conservar e proteger pela feição notável com 

que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana”. Posteriormente, tendo 

o país passado por diversas modificações políticas, econômicas, ambientais e, sobretudo demográficas, 

com o exponencial aumento da população e migrações internas, a Constituição de 1998, em seu artigo 

216, definiu pela abrangência da definição, acrescentando elementos imateriais como saberes e 

formas de expressão cultural. 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

 as formas de expressão; 

 os modos de criar, fazer e viver; 

 as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

 as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 

artístico-culturais; 

 os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico. 

Acrescida a essa definição, serão considerados como patrimônio cultural os patrimônios materiais e 

imateriais. Segundo o IPHAN, autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura, responsável por 

preservar os diferentes elementos que compõem a sociedade brasileira; os patrimônios materiais são 

compostos pelo conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza nos quatro Livros do 

Tombo5: arqueológico, paisagístico e etnográfico; histórico; belas artes; e das artes aplicadas; podendo 

ser divididos em bens imóveis (cidades e localidades históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos, e 

bens individuais como residências, pontes, igrejas, entre outros) e bens móveis (coleções arqueológicas, 

acervos de museus, documentos, bibliografias, arquivos, vídeos, fotografias, entre outros). Os patrimônios 

imateriais, por sua vez, são compostos por “àquelas práticas e domínios da vida social que se 

manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, plásticas, 

musicais ou lúdicas; e nos lugares (como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais 

coletivas)” (IPHAN, 2014). 

Nesse contexto, a riqueza cultural apresentada pelo município de Prudentópolis deve-se muito à 

colonização europeia, principalmente ucraniana, que remete às políticas de povoamento de vazios 

demográficos brasileiros. Assim, na sequência estão apresentados os patrimônios Materiais e Imateriais 

do município de Prudentópolis. Destaca-se, porém, que dentre os bens patrimoniais apresentados, 

apenas dois são tombados, a saber: Igreja Matriz São Josafat e o Pinheiro de Pedra, descritos a seguir. 

Os demais bens, embora não tenham sido tombados, são reconhecidos pela população como 

patrimônio histórico e cultural. 

6.2.3.1 Bens Culturais Imateriais de Prudentópolis 

Conforme já exposto, os Patrimônios Históricos Imateriais são representados pelos costumes que dão 

identidade a um grupo social. Tais costumes são visíveis por manifestações realizadas pela população, 

através de festas populares, pratos típicos, artesanatos, manifestações religiosas, entre outras. No 

Quadro 6.1, apresentam-se as manifestações culturais que demonstram a história e cultura do povo 

prudentopolitano. 

                                                      

5 A expressão Livros do Tombo ou Tombamento remete ao Direito Português, que durante o regime monárquico tinha 

a designação de registro de bens.  
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Quadro 6.1 Relação de bens culturais imateriais no município de Prudentópolis. 

BENS CULTURAIS IMATERIAIS 
S
A

B
E
R

E
S
 E
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O

D
O
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E
 F

A
Z
E
R

 

Borsch 
Conforme Paraná (s. d.), trata-se de uma sopa cremosa de beterraba com repolho e diversos 

tipos de carnes defumadas (Figura 6.2A). 

Varéneke 

(ucraniano) 

Pierogue (polonês) 

Trata-se de um pastel feito de massa, recheado com batatinha requeijão (produto bem azedo 

elaborada na colônia de forma artesanal), repolho azedo ou feijão. Pode ser acompanhado 

com molho de carne, molho de galinha e nata (PARANÁ, s. d.) (Figura 6.2B). 

Hulopti 
Segundo Paraná (s. d.), Hulopti é feito da folha de repolho ou couve recheada com arroz, 

quirera, carne moída e arroz. Lembra o tradicional “charuto” dos árabes (Figura 6.2C). 

Hrin 
Segundo paraná (s. d.), é um molho de raiz forte com beterraba, para acompanhar carne 

suína (Figura 6.2D). 

Krakóvia 
Conforme apresentado por Paraná (s. d.), trata-se de um embutido de carne nobre e 

defumada de porco ou frango. Lembra muito uma linguiça, porém comum gosto mais forte do 

que a calabresa (Figura 6.2E). 

Pêssankas 

São ovos coloridos, decorados artesanalmente, geralmente a partir de ovos de galinha, mas 

também de pata, gansa, codornas, emas e pássaros. Conforme Stasiu (2018), representam a 

vida e a criação divina, e que são oferecidos como presente às pessoas na Páscoa e em 

outras datas comemorativas, simbolizando respeito. Com origem no paganismo, simbolizava o 

renascimento da terra na primavera. Após o advento do Cristianismo, passou a simbolizar a 

Páscoa e a Ressurreição de Cristo (Figura 6.2F). 

Babuskas 
Conforme Stasiu (2018), as babuskas são bonecas de madeira, pintadas à mão, com fundo 

oco, que se encaixam uma dentro da outra formando um conjunto representando uma família 

que pode chegar a ter 24 peças (Figura 6.2G). 

Identidade 

Faxinalense 

Conforme Lei 15.673, de 13/11/2007, entende-se por identidade faxinalense a manifestação 

consciente de grupos sociais pela sua condição de existência, caracterizada pelo seu modo 

de viver, que se dá pelo uso comum das terras tradicionalmente ocupadas, conciliando as 

atividades agrossilvipastoris com a conservação ambiental, de acordo com suas práticas 

sociais tradicionais, visando a manutenção de sua reprodução física, social e cultural (IAP, 

2019). 
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Páscoa Ucraniana 

Conforme Stasiu (2018), a Páscoa ucraniana é celebrada mantendo-se as tradições trazidas 

pelos imigrantes. Além das cerimônias religiosas tradicionais que se iniciam na Semana Santa, a 

partir da quinta-feira, acontece também o Bazar de Páscoa, com a comercialização de 

alimentos, bordados, pêssankas e objetos diversos da cultura ucraniana. 

No sábado de Aleluia ocorre a benção de alimentos, para serem consumidos como primeira 

refeição do domingo de Páscoa. No sábado à noite ocorre a missa solene da Ressurreição, 

cantada pelo coral São Josafat e, logo em seguida, a apresentação da Irmandade dos 

Cossacos. No domingo à tarde acontece a haiulka, que são brincadeiras cantadas, e 

acontecem normalmente nos pátios das igrejas ucranianas (STASIU, 2018) (Figura 6.2H) . 

C
E
LE

B
R

A
Ç

Õ
E
S
 E

 E
V

E
N

TO
S
 FENAFEP – Festa 

Nacional do feijão 

Preto 

Tendo-se em vista que Prudentópolis é o maior produtor de feijão preto, do Brasil, a festa foi 

criada em 2013 objetivando a valorização do produto. A Festa Nacional do Feijão Preto é 

realizada no Centro de Eventos Terra das Cachoeiras, destacando-se entre as melhores festas 

da região, apresentando shows, exposições de implementos agrícola, jipeiros, animais, 

artesanatos e comidas (STASIU, 2018) (Figura 6.2I). 

Natal Verdade 

Prudentópolis 

Conforme Stasiu (2018), criado com o objetivo de resgatar o sentido religioso do Natal, 

valorizando a arte e a criatividade para a decoração da cidade, o evento vincula-se com a 

religiosidade do povo prudentopolitano. O evento apresenta atrativos como exposições, 

gastronomia, cultura, apresentações de fanfarras, teatros, danças e cantatas (Figura 6.2J). 

FEMUEM – Festival 

Municipal Escolar 

de Municipal 

Escolar de Músicas 

Conforme Stasiu (2018), o Festival Municipal Escolar de Música (FEMUEM) foi idealizado pelo 

Departamento de Cultura da Secretaria Municipal da Educação, em 2001. O festival busca a 

revelação de talentos entre os alunos das escolas municipais e particulares, tanto urbanas 

como rurais (Figura 6.2K). 
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A irmandade dos 

Cossacos de 

Prudentópolis 

No contexto da Páscoa ucraniana, conforme Stasiu (2018), a Irmandade dos Cossacos é 

responsável pela guarda de uma réplica do sudário e da imagem representando o corpo de 

Jesus morto, que é visitado pelos fiéis, na Sexta-Feira Santa. Em Prudentópolis, é composta por 

dezenas de seguidores aos costumes e tradições do povo ucraniano, cujos integrantes tem 

como juramento de lealdade à obrigação de estar na cidade na Sexta-Feira e no Sábado de 

Aleluia, para a vigia do Santo Sudário. Os cossacos, por sua vez, são um povo nativo das 

estepes da região do sudeste da Europa, principalmente da Ucrânia e sul da Rússia (STASIU, 

2018). A exatidão sobre quando os Eslavos se estabeleceram nas terras atuais da Ucrânia não é 

conhecida, porém, sabe-se que é improvável que tenha ocorrida antes do século XIII, quando 

os mongóis invadiram aquelas terras (CORRENT, 2017).  

Segundo Corrent (2017), historicamente, os cossacos são um povo originário das regiões do 

sudoeste da Europa (principalmente da Ucrânia e do sul da Rússia), que se estabeleceram mais 

tarde nas regiões do interior da Rússia asiática. Eram cavaleiros que ficaram conhecidos por 

sua coragem e capacidade militar, ao defenderem suas terras.  

Destaca-se ainda que o termo “cossaco” é um nome compartilhado de forma independente 

por vários grupos populacionais e unidades militares ao longo da história da Europa Oriental e 
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BENS CULTURAIS IMATERIAIS 

dos territórios adjacentes. O termo russo kozak vem do turco kazak, cujo significado original era 

"homem livre". Durante muitos séculos, constituíram tribos nômades de camponeses que 

queriam fugir dos impostos, do serviço militar ou de contratos de servidão. A partir do século XV, 

se fixaram entre o Mar Negro e o Mar Cáspio e também no Ural, no Turquestão e na Sibéria 

(CORRENT, 2017). Ainda, segundo Corrente (2017), em razão das campanhas serem realizadas 

por homens, constata-se que há uma dominação masculina na prática realizada pelos 

cossacos. Essa dominação acabou sendo incorporada como algo natural pelos descendentes 

de ucranianos em Prudentópolis (Figura 6.2L). 
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Veneração 

popular à Madre 

Anatólia 

Segundo PMP (2019), a Irmã Anatólia Bodnar nasceu na Ucrânia em 29 de março de 1884, veio 

para o Brasil e radicou-se em Prudentópolis, onde faleceu em 16 de fevereiro de 1956, aos 71 

anos. Santificada pelo povo em vida e após sua morte, tem seu túmulo (Figura 6.2M) localizado 

no Cemitério da Paróquia São Josafat (Figura 6.3), sendo atualmente local de preces e 

pedidos, inclusive com muitas placas de agradecimentos por graças alcançadas.  

Cruz na praça da 

rodoviária 

Nesta Praça (Figura 6.2N) foi erigido um cruzeiro por ocasião do centenário da imigração 

ucraniana à Prudentópolis, local da primeira Igreja Ucraína Católica de São Basílio de 

Prudentópolis (PMP, 2019). 

Portal da Cidade 

Conforme PMP (2019), localizado em uma das entradas do município (BR 373), possui uma 

composição que busca representar elementos presentes na cidade como o pinhão, símbolo 

do Paraná, e a cúpula abobadada, característica das igrejas em estilo bizantino do Rito 

Católico Oriental Ucraniano, comuns na cidade (Figura 6.2O). 

Cemitério 

Paróquia São 

Josafat 

Segundo PMP (2019), nos primeiros anos da imigração, os ucranianos eram sepultados no 

Cemitério Municipal. Durante a gestão do diretor da Colônia Prudentópolis, Dr. Cândido de 

Abreu, a pedido dos imigrantes e do Pe. Silvestre Kyzema, da Ordem São Basílio Magno (OSBM), 

foi lhes doado um terreno para o Cemitério Paroquial. O terreno foi desmatado e cercado por 

uma vala, havendo posteriormente a benção do terreno na presença de grande número de 

fiéis. Na ocasião, os imigrantes ainda moravam em barracas e aguardavam a delimitação dos 

seus terrenos nas diferentes linhas estabelecidas no município. Com o passar dos anos, foi 

cercado com muro e um portal, adquirido mais terreno e construído uma moderna capela 

mortuária (Figura 6.2P). 

Citchie 

Durante os dias que antecedem o domingo de páscoa é construído um forte denominado 

“Citchie”. Estilizado conforme réplica histórica, o forte representa o local onde se reuniam os 

cossacos para se preparar para as suas expedições e ações militares. Neste local, os cossacos 

da irmandade se concentram para o ato religioso da Sexta-feira Santa. No sábado, em vigília 

constante ao santo sudário, o ato se finaliza após a missa da ressurreição, com uma 

comemoração própria, com danças, cantos, cavalaria cossaca e outros atrativos (PMP, 2019) 

(Figura 6.2Q). 

Casas de Madeira 

As casas típicas de madeira (Figura 6.2R) são construções simples, de pequeno porte, 

destacando-se pelo aspecto bucólico, colorido variado, e memória das imigrações 

ucranianas, polonesas, italianas e alemãs, representando também uma memória do ciclo da 

madeira, no estado do Paraná (PMP, 2019). 

Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

O calendário oficial de eventos de Prudentópolis foi instituído pela Lei municipal n° 2.319/2018, aprovada 

a lista pelo Decreto municipal nº 706/2018. Desse modo, na sequência, o Quadro 6.2 apresenta o 

Calendário Oficial de Eventos, para o ano de 2019. 

Quadro 6.2 Calendário Oficial de Eventos, para o ano de 2019. 

NOME DO EVENTO DATA / INÍCIO – TÉRMINO LOCAL 

6º Passeio Ciclístico das Cachoeiras Gigantes 27/01/2019 Manduri 

2ª Corrida das Estações – Verão 23/02/2019 Centro de Eventos 

Jantar Dançante 02/03/2019 Linha Barra Vermelha 

3ª Festa do Agricultor em Linha Esperança 03/03/2019 Linha Esperança 

7º Passeio Ciclístico das Cachoeiras Gigantes 14/04/2019 Linha São Sebastião 

Celebração da Páscoa – Igreja São Josafat 19/04/2019 – 21/04/2019 Paróquia São Josafat 

Vigília da Irmandade dos Cossacos no Santo Sudário – 

Páscoa Ucraniana 

19/04/2019 – 20/04/2019 Pátio do Centro Paroquial São 

Josafat 

Corrida de Extrema Aventura 20/04/2019 Principais Cachoeiras do 

Município 

Festa da Comunidade – Jubileu de Ouro Pe. Josafat 

Gaudeda 

28/04/2019 Ponte Nova 

12ª Festa da Soja 04/05/2019 – 05/05/2019 Ponte Alta 

Hailka 05/05/2019 Pátio do Centro Paroquial São 

Josafat 

Festa da Comunidade – Igreja Imaculada Conceição 12/05/2019 Cachoeirinha 
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NOME DO EVENTO DATA / INÍCIO – TÉRMINO LOCAL 

Almoço Polonês com tarde dançante 19/05/2019 Centro 

3ª Corrida das Estações – Outono 19/05/2019 Centro de Eventos 

Festa da Comunidade – São João Batista 19/05/2019 Centro 

Festa da Comunidade – Igreja São Demétrio 26/05/2019 Barra Vermelha 

1ª Corrida Circuito do Lago 02/06/2019 Lago Municipal 

104ª Festa de São João Batista 14/06/2019 – 23/06/2019 Centro 

Palco Cultural Junino 14/06/2019 Centro 

II Caminhada Internacional “Pinheiro de Pedra” 16/06/2019 Ponte Nova 

5ª Corrida de Carrinho de Rolimã 23/06/2019 Centro 

3ª Corrida e Caminhada de São João Batista 23/06/2019 Matriz São João Batista 

Festa da Comunidade – Padroeiro Cristo Rei 07/07/2019 Linha Barra Bonita 

Tarde Festiva com Queima de Fogueira 21/07/2017 Linha Barra Vermelha 

4ª Corrida das Estações – Inverno 21/07/2019 Centro de Eventos 

6ª Festa da Erva Mate 03/08/2019 – 04/08/2019 Rio d’Areia 

29ª Noite Ucraniana 03/08/2019 Centro 

Festa da Comunidade – Padroeiro Transfiguração do 

Nosso Senhor 

04/08/2019 Linha Paraná Sede 

X FENAFEP – Festa Nacional do Feijão 09/08/2019 – 11/08/2019 Centro 

Palco Cultural da FENAFEP 09/08/2019 – 11/08/2019 Centro de Eventos 

3ª Corrida FENAFEP 11/08/2019 Centro de Eventos 

Aniversário do Município 12/08/2019 Centro 

X Semana da Comunidade Ucraniana 19/08/2019 – 25/05/2019 Centro 

Tarde festiva 01/09/2019 Linha Barra Vermelha 

Caminhada e Benção da Lavoura 14/09/2019 Linha Barra Bonita 

5º Corrida das Estações – Primavera 21/09/2019 Centro de Eventos 

Caminhada Internacional na Natureza – Faxinal 

Papanduva de Baixo 

29/09/2019 Papanduva de Baixo 

Festa da Padroeira Nossa Senhora do Patrocínio 29/09/2019 Linha Esperança 

Festa em Honra a Nª Sr.ª de Aparecida 12/10/2019 Catedral Imaculada Conceição 

V Virada Cultural / Festival de Arte Integrada 17/10/2019 – 18/10/2019 Centro 

2ª Corrida e Caminhada Rosa 19/10/2019 Centro de Eventos 

Festa da Comunidade – Igreja São Demétrio 27/10/2019 Linha Barra Vermelha 

8ª Passeio Ciclístico das Cachoeiras Gigantes 03/11/2019 Linha Barra Vermelha 

Festa do Padroeiro São Josafat 03/11/2019 Centro Paroquial São Josafat 

2ª Corrida Circuito do Lago 08/11/2019 – 10/11/2019 Lago Municipal 

Dia Municipal de Turismo 17/11/2019 Linha Antônio Olinto 

Festa de Nossa Senhora das Graças 15/11/2019 – 24/11/2019 Santuário 

Festa da Comunidade – Igreja São Nicolau 01/12/2019 Barra D’Areia 

25º Natal Verdade 06/12/2019 Centro 

Palco Cultural Natalino 07/12/2019 – 10/12/2019 Centro 

Festa da Comunidade – Igreja Imaculada Conceição 15/12/2019 Cachoeirinha 

Fonte: Lista recebida em conversa com funcionários da Secretaria Municipal de Turismo de Prudentópolis, 2019. 
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Figura 6.2 Ilustração dos bens culturais imateriais no município de Prudentópolis. 
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Legenda: A – Borsch – iguaria típica; B – Varéneke (ucraniano) Pierogue (polonês) – iguarias típicas; C – Hulopti – 

iguaria típica; D – Hrin – iguaria típica; E – Krakóvia – iguaria típica; F – Pêssankas – artesanato; G – Babuskas - 

artesanato; H – Páscoa Ucraniana; I – FANAFEP – Festa Nacional do Feijão Preto; J – Natal Verdade Prudentópolis; K – 

FEMUEM – Festival Municipal Escolar de Música; L – Irmandade dos Cossacos de Prudentópolis; M – Túmulo Irmã 

Anatólia; N – Praça da Rodoviária; O – Portal da Cidade; P – Cemitério Pararoquial São Josafat; Q – Citchie; R – Casas 

de Madeira. Fonte: A – Saúde Fortaleza, 2017; B – Swayne, 2019); C – Incrível Club, sem data; D – Demenek, 2010; E e 

F – Lima, sem data; G – Lobo da Peste, 2012; H – Pessanka, 2011; I – Redação AutoIndústria, 2018; J; K e L – Art Cidade, 

2015; N – Kohut, 2018; O – PMP, 2019; P – Metropolia, sem data; M; Q e R – Detzel, 2019. 

6.2.3.2 Bens Culturas Materiais de Prudentópolis 

Conforme mencionado anteriormente, os bens históricos materiais são os elementos físicos que 

compõem a paisagem do lugar, são fixas e apresentam a história de uma dada população. Assim, são 

apresentadas no Quadro 6.3 e na Figura 6.3 as edificações, localidades, paisagens e elementos de 

ordem natural que caracterizam o município de Prudentópolis. 

Quadro 6.3 Relação de locais com importância para o município de Prudentópolis. 

BENS CULTURAIS MATERIAIS – BENS ARQUITETÔNICOS 

Igreja Matriz 

São Josafat 

Construído em estilo Bizantino, entre os anos de 1925 a 1928, a Matriz de São Josafat foi esforço dos 

primeiros padres Basilianos vindos para o Brasil. Possui 38 metros de comprimento, 28 de largura e 30 de 

altura. A igreja possui 4 abóbadas representando, cada uma, os braços da cruz e uma central, bem 

maior, cobrindo a nave da igreja (PMP, s. d.). Conforme apresentado por PMP (s. d.), a arquitetura interior 

possui conjunto de artes sacras, no qual se destaca o Ikonostas, isto é, a coleção de ícones 

representando a vida de Nossa Senhora e dos apóstolos. O púlpito, em forma de nave, representa a 

barca de Pedro, ornada de bordados ucranianos, uma rede de pesca com peixes de madeira e, nos 

mastros, as cores da Ucrânia. Tombada em 1979 pela Secretaria de Cultura do Estado do Paraná, como 

patrimônio artístico e cultural do Paraná, possui em seu campo, um campanário, com seis sinos, uma 

estátua de Cristo e uma gruta, com a imagem de Nossa Senhora de Lourdes (PMP, s. d.). 

Santuário 

Nossa Senhora 

das Graças 

Segundo PMP (s. d.), construída na década de 1950, em estilo gótico, possui no seu interior um altar-mor, 

trabalhado em mármore, que abriga a imagem de Nossa Senhora das Graças, esculpida para este 

templo. Seus vitrais destacam-se com as imagens de Nossa Senhora do Rosário e da Sagrada Família. Os 

cantos de louvor são acompanhados de acordeom, um dos instrumentos tradicionais na região. Devido 

às raízes europeias do povo, o som da sanfona, instrumento musical muito popular naquela região, foi 

incorporado em Prudentópolis, já com a adesão de novos ritmos e arranjos brasileiros (PMP, s. d.).  

Igreja Matriz 

São João 

Batista 

Conforme Stasiu (2018), em 1900 foi fundada como primeira capela do Rito Ocidental Romano ou Rito 

Latino, dedicada a São João Batista, pelo padre Antônio Ryman, vindo da Polônia. Após um incêndio 

em 1949, poloneses e descendentes se organizaram para a construção de uma nova igreja. Em 1958 foi 

então inaugurada a nova igreja, Igreja Matriz São João Batista. 

Arquitetura 

religiosa 

Conforme PMP (2019), Prudentópolis já recebeu o título popular de “Capital da Oração”. Isto se deve ao 

fato de 90% de sua população professar a religião católica e, principalmente, por existir no município 

mais de 100 templos. Os católicos de Prudentópolis possuem dois ritos: o Latino e o Oriental Ucraniano, 

que possuem diferenças marcantes nas orações litúrgicas, na comunhão e na arquitetura dos templos. 

Os templos latinos possuem torres esguias, em estilo gótico, enquanto os templos do Rito Católico 

Oriental Ucraniano destacam-se pelas cúpulas abobadadas, em estilo bizantino. A religião, enquanto um 

fator cultural étnico, influencia diretamente no modo de viver da população local e encontra-se refletido 

no seu dia-a-dia.  

Museu do 

Milênio 

Criado com o intuito de resgatar e preservar a memória e história do imigrante ucraniano, foi inaugurado 

em 1989 com a exposição temporária “Os ucranianos em Prudentópolis”, mostrando a arte sacra, 

artesanato, folclore, educação e instituições. O seu acervo é composto por objetos de usos tradicionais, 

artesanato típico, documentos, fotografias e livros relacionados ao povo ucraniano (PMP, 2019). 

Museu do 

Histórico das 

Irmãs Servas de 

Maria 

Imaculada 

Conforme PMP (2019), localizado onde já foi casa das Irmãs Servas de Maria Imaculada, e onde agora 

funciona um colégio, o museu tem dois andares e com alguns espaços organizados conforme a época 

da chegada das irmãs ucranianas em Prudentópolis. 

Praça Ucrânia Segundo PMP (2019), trata-se de um complexo histórico-cultural construído pela comunidade ucraniana 

entre os anos de 1986 a 1989. O monumento tem uma área construída de 460 m². Sua construção teve 

início em 12 de agosto de 1986, quando das comemorações do milênio do cristianismo na Ucrânia, 90º 

aniversário da imigração ucraniana em Prudentópolis e 175º aniversário de nascimento do poeta Taras 

Chewtchénko, homenageado na praça com uma estátua de bronze de 3 metros de altura, esculpida 

na Alemanha. 

Colégio e 

Seminário São 

José 

Construído em estilo eclético, fundado em 1935 pelos Padres Basilianos, funciona como estabelecimento 

de ensino particular de regime interno, pertencente à uma instituição religiosa do Rito Católico Oriental 

Ucraniano. O Colégio possui uma área total de 11.258 m², sendo 5.239 m² de área construída (PMP, 2019). 

Tipografia 

Prudentópolis 

Conforme PMP (2019), trata-se de prédio em estilo moderno, construído em 1952 e ampliado em 1980. 

Abriga parte dos equipamentos utilizados no sistema de tipografia (“letra por letra”) com tipos 

importados da Europa que serviram para produzir, a partir de 1912, o jornal “Prácia” (“O trabalho”), 

primeiro em língua ucraniana, com o objetivo de elevar o nível cultural e informar sobre os 

acontecimentos internacionais, dos brasileiros e ucranianos. Considerado atualmente o jornal mais 

antigo do país ainda em circulação (PMP, 2019). 
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BENS CULTURAIS MATERIAIS – BENS ARQUITETÔNICOS 

Pinheiro de 

Pedra 

O Pinheiro de Pedra é uma árvore fossilizada, datada por geólogos como tendo aproximadamente 250 

milhões de anos. Segundo lendas do entorno, conforme Carneiro et al. (2005), relata-se que em uma 

Sexta-feira Santa, um senhor foi trabalhar, contrariando a esposa com recomendação religiosa. Este 

senhor relatou para sua família ter cortado um pinheiro, porém, quando chegaram no dia seguinte para 

cortar em pedaços menores a árvore abatida, após os golpes de machado se mostrarem ineficientes, o 

tronco e os galhos haviam sido transformados em pedra e o ferro do machado em madeira. Conforme 

informações obtidas com funcionários da Secretaria Municipal de Turismo, o Pinheiro de Pedra encontra-

se tombado por decreto do IPHAN, nº 700/2018. 

Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

Figura 6.3  Registros de bens culturais materiais do município de Prudentópolis. 

  

 

 
Legenda: A – Igreja Matriz São Josaft; B – Santuário Nossa Senhora das Graças; C – Igreja Matriz São João Batista; 

D – Arquitetura religiosa; E – Museu do Milênio; F – Museu do Histórico das Irmãs Servas de Maria Imaculada; G – Praça 

Ucrânia; H – Colégio e Seminário São José; I – Tipografia Prudentópolis; J – Pinheiro de Pedra. Fonte: A a E; H a 

J – Detzel, 2019; F – Roteiro Prudentópolis, 2016; G – Kohut, 2014. 
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6.2.3.3 Sítios Históricos 

Em relação a possíveis sítios históricos no entorno da UC foram verificados apenas a presença de 

comunidades faxinalenses, registrados como Áreas Especiais de Uso Regulamentado (ARESUR) 

nomeadas faxinais, abrangendo os faxinais Linha Ivaí Anta Gorda, Linha Paraná Anta Gorda, Tijuco 

Preto, Taboãozinho, Marcondes, Guanabara, Papanduva e Barra Bonita (situado nos arredores da UC). 

6.3 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS E SOCIAIS 

Este subitem trata da dinâmica demográfica e social no município de Prudentópolis considerando sua 

evolução populacional, taxas de natalidade e mortalidade, pirâmide etária, grau de escolaridade, 

população economicamente ativa, e indicadores de desenvolvimento. 

6.3.1 DINÂMICA DEMOGRÁFICA 

Conforme censo realizado pelo IBGE no ano de 2010, último censo realizado, o município de 

Prudentópolis apresenta população composta por 48.792 habitantes. Segundo estimativa do IBGE para 

o ano de 2018, porém, a população do município seria composta por 51.961 habitantes, representando 

um aumento de 6,5% no respectivo período. Todavia, como os dados detalhados relacionados à 

pirâmide etária, gênero, educação, entre outros, são vinculados ao censo estatístico de 2010, os dados 

apresentados serão desta contagem de população. 

O município de Prudentópolis apresenta leve predominância de habitantes da zona rural, 

representando 54% do total, e uma densidade demográfica de 21,1 habitantes por quilômetro 

quadrado. A título de comparação, o estado do Paraná apresenta predominância de população 

urbana, representando 85% do total, e densidade demográfica de 55,6 habitantes por quilômetro 

quadrado. Ainda, em relação ao estado do Paraná, a população de Prudentópolis representa 0,5% do 

contingente do estado, enquadrando-se na posição 33ª no ranking paranaense (IBGE, s. d.). 

6.3.1.1 Evolução Populacional 

Considerando a evolução populacional de Prudentópolis nos censos de 1991, 2000 e 2010, 

disponibilizadas por PNUD, Ipea e FJP (2013), o município apresentou um aumento de 5,67% entre os de 

1991 e 2010, com destaque principalmente para a expansão urbana, cujo crescimento populacional foi 

de 97,18%, no mesmo período. O aumento da população tanto masculina como feminina acompanhou 

a porcentagem da população total do município. Ressalta-se ainda que entre 1991 e 2000, o 

contingente demográfico apresentou uma leve reduzida (-1,80%), aumentando no período seguinte 

(7,60%). A Tabela 6.1 apresenta a evolução populacional de Prudentópolis, conforme censos de 1991, 

2000 e 2010. 

Tabela 6.1 Evolução populacional de Prudentópolis, nas contagens de 1991, 2000 e 2010. 

POPULAÇÃO 
1991 2000 2010 

POPULAÇÃO % DO TOTAL POPULAÇÃO % DO TOTAL POPULAÇÃO % DO TOTAL 

População masculina 23.643 51,21 23.212 51,19 24.891 51,01 

População feminina 22.530 48,79 22.132 48,81 23.901 48,99 

População urbana 11.392 24,67 18.276 40,31 22.463 46,04 

População rural 34.781 75,33 27.068 59,69 26.329 53,96 

População total 46.173 100 45.344 100 48.792 100 

Fonte: PNUD; Ipea; FJP, 2013. 

6.3.1.2 Taxa de Natalidade 

Segundo dados de 2017, disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS, s. d.), no município de Prudentópolis foram registrados 665 nascimentos, resultando na taxa 

bruta de natalidade de aproximadamente 12,8‰. Como medida comparativa, no estado do Paraná 

ocorreram 157.531 nascimentos, resultando numa taxa bruta de natalidade de aproximadamente de 

13,88‰, no mesmo período. 
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6.3.1.3 Taxa de Mortalidade 

Segundo dados de 2018, publicados no caderno estatístico do IPARDES (2019), no município de 

Prudentópolis foi registrada uma taxa de 7,33 óbitos por mil habitantes. Considerando crianças de até 

cinco anos de idade, a taxa ficou em 13,38 óbitos por mil nascidos vivos (Tabela 6.2). Segundo dados 

apresentados por PNUD, Ipea e FJP (2013), a mortalidade de crianças com até cinco anos de idade 

passou de 23,5 óbitos por mil nascidos vivos, em 2000, para 15,0 óbitos por mil nascidos vivos, em 2010. 

Tabela 6.2 Taxa de mortalidade (coeficiente de mortalidade) no município de Prudentópolis – 2018.  

MORTALIDADE TAXA UNIDADE 

Infantil 11,71 mil nascidos vivos 

Em menores de 5 anos 13,38 mil nascidos vivos 

Geral 7,33 mil habitantes 

Fonte: IPARDES, 2019. 

6.3.1.4 Pirâmide Etária 

A configuração da pirâmide etária para o município de Prudentópolis apresenta semelhanças com o 

formato da pirâmide etária da população brasileira, no qual predominam indivíduos com idade entre 

10 e 29 anos, e tem-se uma redução da base, com menos indivíduos de até 10 anos de idade. 

Especificamente no município, predominam indivíduos entre 10 e 14 anos, sendo 2.354 do sexo 

masculino e 2.290 do sexo feminino. Até a faixa etária de 54 anos ocorre leve predomínio de indivíduos 

do sexo masculino, ocorrendo uma inversão nas faixas etárias posteriores (Figura 6.4) (IBGE, s. d.). 

Figura 6.4 Representação gráfica da pirâmide etária do município de Prudentópolis. 

 
Fonte: Adaptado de IBGE, s. d. 

6.3.1.5 Grau de Escolaridade 

Conforme IBGE (s. d.), no ano de 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública de Prudentópolis 

tiveram nota média de 6,2 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Para os alunos 

dos anos finais, essa nota foi de 4,7. Em comparação com outras cidades paranaenses, a nota dos 

alunos dos anos iniciais colocava Prudentópolis na posição 109 de 399. Considerando a nota dos alunos 

dos anos finais, a posição passava a 75 de 399. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) 

foi de 97 em 2010. Isso colocava o município na posição 321 de 399 dentre as cidades do estado e na 

posição 3641 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

Segundo PNUD, Ipea e FJP (2013), no ano de 2010 a proporção de crianças prudentopolitanas de 5 a 6 

anos na escola era de 81,66%, em 2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos 

frequentando os anos finais do ensino fundamental era de 92,42%; a proporção de jovens de 15 a 17 

anos com ensino fundamental completo é de 69,76%; e a proporção de jovens de 18 a 20 anos com 

ensino médio completo é de 44,93%. Tem-se ainda que no ano de 2010, 91,06% da população de 6 a 17 
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anos do município estavam cursando o ensino básico regular com até dois anos de defasagem idade-

série. Dos jovens adultos de 18 a 24 anos, 14,50% estavam cursando o ensino superior em 2010. 

Quanto à população adulta (25 anos ou mais de idade), no ano de 2010, 9,88% eram analfabetos; 

60,76% possuíam ensino fundamental incompleto; 9,27% possuíam ensino médio incompleto; 13,95% 

possuíam ensino médio completo e superior incompleto; e 6,14% detinham ensino superior completo. 

6.3.1.6 População Economicamente Ativa 

Conforme PNUD, Ipea e FJP (2013), entre os anos 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 

anos ou mais (ou seja, o percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 72,41% 

em 2000 para 77,64% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual de 

população economicamente ativa que estava desocupada) passou de 7,42% em 2000 para 2,51% em 

2010. Outras informações relacionadas ao nível educacional dos ocupados e rendimento médio 

encontram-se na Tabela 6.3. 

Tabela 6.3 Ocupação da população de 18 anos ou mais no município de Prudentópolis. 

OCUPAÇÃO 2000 2010 

Taxa de atividade - 18 anos ou mais 72,41 77,64 

Taxa de desocupação - 18 anos ou mais 7,42 2,51 

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais 29,67 47,96 

Nível educacional dos ocupados 

% dos ocupados com ensino fundamental completo - 18 anos ou mais 22,15 40,49 

% dos ocupados com ensino médio completo - 18 anos ou mais 13,92 27,66 

Rendimento médio 

% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m. - 18 anos ou mais 75,32 46,89 

% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m. - 18 anos ou mais 90,64 83,96 

% dos ocupados com rendimento de até 5 s.m. - 18 anos ou mais 96,94 96,87 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2013. 

6.3.1.7 Indicadores de Desenvolvimento 

Conforme dados disponibilizados pelo PNUD, Ipea e FJP (2013), o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDHM) de Prudentópolis era de 0,676, em 2010, situando o município na faixa de Desenvolvimento 

Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é 

Longevidade, com índice de 0,807, seguida de Renda, com índice de 0,664, e de Educação, com índice 

de 0,577. 

Entre 1991 e 2010, o IDHM do município passou de 0,390, em 1991, para 0,676, em 2010, enquanto o IDHM 

do estado do Paraná passou de 0,507 para 0,749, implicando em uma taxa de crescimento de 73,33% 

para o município, e 47% para a UF. A Figura 6.5 apresenta a evolução do IDHM nos anos de 1991, 2000 

e 2010, em comparação com a evolução do indicador no estado do Paraná, Brasil e municípios com 

maior e menor IDHM, evidenciando que, embora apresente melhoria, Prudentópolis ainda se apresenta 

atrás da média estadual e brasileira.  
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Figura 6.5 Representação gráfica da evolução do IDHM para o município de Prudentópolis em 

comparação com o IDHM médio do estado do Paraná e do território brasileiro e municípios 

com maior e menor valor. 

 
Fonte: PNUD; Ipea; FJP, 2013. 

6.4 ASPECTOS ECONÔMICOS 

Aqui estão abordados temas relativos à dinâmica da economia do município onde insere-se o MNE 

Salto São João, tais como situação de emprego e renda, produto interno bruto e setores primário, 

secundário e terciário. 

6.4.1 EMPREGO E RENDA 

Segundo dados de 2017, o município de Prudentópolis apresenta predominância de trabalhadores 

exercendo atividades vinculadas ao comércio varejista, indústria de transformação e à administração 

pública. Considerando todo o escopo de atividades relacionadas à indústria de transformação, que 

apresentam parcela relevante dos empregos, destacam-se as contratações para a produção de 

produtos minerais não metálicos; madeira e mobiliário; e produtos têxteis, do vestuário e artefatos de 

tecidos (Tabela 6.4). 

Tabela 6.4 Nº de empregos segundo as atividades econômicas no município de Prudentópolis – 2017. 

ATIVIDADES ECONÔMICAS (SETORES E SUBSETORES DO IBGE (1)) EMPREGOS 

INDÚSTRIA 1.391 

Extração de minerais - 

Transformação 1.391 

Produtos minerais não metálicos 635 

Metalúrgica 74 

Mecânica 23 

Material elétrico e de comunicações 1 

Material de transporte 6 

Madeira e do mobiliário 239 

Papel, papelão, editorial e gráfica 21 

Borracha, fumo, couros, peles e produtos similares e indústria diversa 20 

Química, de produtos farmacêuticos, veterinários, de perfumaria, sabões, velas e 

materiais plásticos 
7 
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ATIVIDADES ECONÔMICAS (SETORES E SUBSETORES DO IBGE (1)) EMPREGOS 

INDÚSTRIA 1391 

Têxtil, do vestuário e artefatos de tecidos 173 

Calçados 2 

Produtos alimentícios, de bebida e álcool etílico 190 

Serviços industriais de utilidade pública - 

CONSTRUÇÃO CIVIL 235 

COMÉRCIO 2.089 

Comércio varejista 1.881 

Comércio atacadista 208 

SERVIÇOS 2.473 

Instituições de crédito, seguros e de capitalização 123 

Administradoras de imóveis, valores mobiliários, serviços técnicos profissionais, auxiliar de 

atividade econômica 
123 

Transporte e comunicações 212 

Serviços de alojamento, alimentação, reparo, manutenção, radiodifusão e televisão 427 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 143 

Ensino 170 

Administração pública direta e indireta 1.275 

AGROPECUÁRIA (agricultura, silvicultura, criação de animais, extração vegetal e pesca) 255 

TOTAL 6.443 

Nota: (1) INDÚSTRIA: extração de minerais; transformação; serviços industriais utilidade pública. TRANSFORMAÇÃO: 

minerais não metálicos; metalúrgica; mecânica; elétrico, comunicações; material transporte; madeira, mobiliário; 

papel, papelão, editorial, gráfica; borracha, fumo, couros, peles, similares, indústria diversa; química, farmacêuticos, 

veterinários, perfumaria, sabões, velas, matérias plásticas; têxtil, vestuário, artefatos tecidos; calçados, produtos 

alimentícios, bebidas, álcool etílico. COMÉRCIO: varejista; atacadista. SERVIÇOS: instituições de crédito, seguros, 

capitalização; administradoras de imóveis, valores mobiliários, serviços técnicos profissionais, auxiliar atividade 

econômica; transporte e comunicações; serviços alojamento, alimentação, reparo, manutenção, radiodifusão, 

televisão; serviços médicos, odontológicos e veterinários; ensino; administração pública direta e indireta. Fonte: 

IPARDES, 2019. 

6.4.2 ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  

Segundo PNUD, Ipea e FJP (2013), a renda per capita média de Prudentópolis cresceu 171,21% nas 

últimas duas décadas, passando de R$ 183,56, em 1991, para R$ 283,84, em 2000, e para R$ 497,84, em 

2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 5,39%. A taxa média anual 

de crescimento foi de 4,96%, entre 1991 e 2000, e 5,78%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas 

pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), 

passou de 68,09%, em 1991, para 44,23%, em 2000, e para 16,72%, em 2010. A evolução da desigualdade 

de renda nesses dois períodos pode ser descrita através do Índice de Gini, que passou de 0,61, em 1991, 

para 0,57, em 2000, e para 0,47, em 2010. 

6.4.3 PRODUTO INTERNO BRUTO 

O Produto Interno Bruto (PIB) é o principal indicativo da economia de uma região, definido como a soma 

dos valores de todos os serviços e bens produzidos em determinada área e período, ou seja, a soma do 

consumo privado mais investimentos totais feitos na região, gastos do governo, exportações, subtraídas 

as importações. 

Assim sendo, conforme dados de 2016, Prudentópolis apresenta o valor do PIB a preços correntes de 

1.056.261,90 (R$ x 1.000), configurando o município na 58ª posição no ranking paranaense. 

Considerando o PIB per capita, o valor para o mesmo ano foi de R$ 20.371,89, colocando Prudentópolis 

na 305ª posição no ranking de municípios paranaenses (Tabela 6.5). 

Considerando o valor adicionado bruto, a preços correntes, o PIB de Prudentópolis apresenta 

predominância no valor relacionado a serviços (R$ 379.468,60 x 1.000) e agropecuária (R$ 318.114,99 x 

1.000), representando os setores terciário e primário, respectivamente (Tabela 6.5). Na sequência, será 

apresentada a caracterização dos setores econômicos para o município de Prudentópolis. 
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Tabela 6.5 Distribuição do Produto Interno Bruto (PIB) do município de Prudentópolis. 

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) VALOR UNIDADE 

PIB per capita 20.371,89 R$ 

Agropecuária 318.114,99 R$ x 1.000 

Indústria 81.113,09 R$ x 1.000 

Serviços 379.468,60 R$ x 1.000 

Administração, defesa, educação e saúda públicas e seguridade social 206.263,01 R$ x 1.000 

Valor adicionado bruto, a preços correntes 984.959,69 R$ x 1.000 

Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, a preços correntes 71.302,21 R$ x 1.000 

PIB a preços correntes 1.056.261,90 R$ x 1.000 

Fonte: IBGE, s. d. 

6.4.3.1 Setor Primário 

De acordo com o IBGE, o Setor Primário da Base Econômica é aquele que abarca as atividades 

primárias, sendo elas: lavoura permanente; lavoura temporária; pecuária; horticultura; extrativismo 

vegetal; silvicultura; pesca; investimentos em matas plantadas e em culturas permanentes; indústria rural; 

produção particular de pessoal residente no estabelecimento rural; serviços auxiliares da agropecuária. 

Segundo dados disponibilizados pelo IPARDES (2019), relacionados às culturas temporárias, em 

Prudentópolis ocorre predominância de produção de soja e feijão, considerando área colhida. 

Considerando a produção, em toneladas, destaca-se o cultivo de soja e milho, enquanto que 

considerando o rendimento médio (kg/ha), destaca-se o cultivo de cana de açúcar e tomate. 

Considerando o valor, por fim, destaca-se ainda o cultivo de soja e fumo. A Tabela 6.6 apresenta área 

colhida, produção, rendimento médio e valor da produção agrícola pelo tipo de cultura temporária no 

município de Prudentópolis, no ano de 2017. 

Tabela 6.6 Área colhida, produção, rendimento médio e valor da produção agrícola pelo tipo de 

cultura temporária no município de Prudentópolis – 2017. 

CULTURA TEMPORÁRIA ÁREA COLHIDA (ha) PRODUÇÃO (t) 
RENDIMENTO MÉDIO 

(kg/ha) 
VALOR (R$1.000,00) 

Alho 6 21 3.500 174 

Amendoim (em casca) 12 18 1.500 30 

Arroz (em casca) 290 667 2.300 664 

Aveia (em grão) 180 450 2.500 105 

Batata-inglesa 15 320 21.333 202 

Cana-de-açúcar 29 1.450 50.000 104 

Cebola 50 750 15.000 384 

Centeio (em grão) 130 182 1.400 76 

Cevada (em grão) 1.000 3.550 3.550 2.146 

Feijão (em grão) 22.600 33.330 1.475 74.687 

Fumo (em folha) 4.640 11.832 2.550 110.126 

Mandioca 368 7.507 20.399 6.948 

Melancia 15 300 20.000 240 

Milho (em grão) 12.050 72.250 5.996 27.112 

Soja (em grão) 28.500 111.150 3.900 111.306 

Tomate 3 135 45.000 224 

Trigo (em grão) 4.620 12.474 2.700 6.733 

Triticale (em grão) 65 163 2.508 46 

Fonte: IPARDES, 2019. 

Em relação à cultura permanente (Tabela 6.7) em área (ha) ocorre intensa predominância de erva-

mate; em produção (t) ocorre predominância de erva-mate e maracujá; em rendimento médio (kg/ha) 

ocorre predominância no cultivo de abacate, maracujá, banana e tangerina. Quanto ao valor, 

destaca-se o cultivo de maracujá. 

Considerando o efetivo de pecuária e aves, no ano de 2017 (Tabela 6.8), destaca-se a presença de 

galináceos, seguida pela presença de bovinos que, por sua vez, ocupa maior área destinada à 
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produção. Já a produção de origem animal, no ano de 2017 (Tabela 6.9), ocorre no município de 

Prudentópolis a predominância de leite, considerando o valor; e mel de abelha, considerando a 

produção e peso. 

Tabela 6.7 Área colhida, produção, rendimento médio e valor da produção agrícola pelo tipo de 

cultura permanente no município de Prudentópolis – 2017. 

CULTURA PERMANENTE ÁREA COLHIDA (ha) PRODUÇÃO (t) 
RENDIMENTO MÉDIO 

(kg/ha) 
VALOR (R$1.000,00) 

Abacate 5 150 30.000 270 

Banana (cacho) 5 100 20.000 120 

Caqui 5 60 12.000 84 

Erva-mate (folha verde) 1.800 9.000 5.000 13.500 

Laranja 40 760 19.000 1.520 

Maracujá 250 7.500 30.000 18.000 

Pera 5 75 15.000 113 

Pêssego 15 225 15.000 495 

Tangerina 3 60 20.000 72 

Uva 50 750 15.000 1.875 

Fonte: IPARDES, 2019. 

Tabela 6.8 Efetivo de pecuária e aves no município de Prudentópolis – 2017. 

EFETIVOS NÚMERO EFETIVOS NÚMERO 

Rebanho de bovinos 67.300 Rebanho de ovinos 7.790 

Rebanho de equinos 6.800 Rebanho de bubalinos 53 

Galináceos - Total 172.000 Rebanho de caprinos 7.100 

Galinhas 45.100 Codornas - 

Rebanho de suínos - Total 42.100 Rebanho de ovinos tosquiados 720 

Matrizes de suínos 5.400 Rebanho de vacas ordenhadas 10.530 

Fonte: IPARDES, 2019. 

Tabela 6.9 Produção de origem animal no município de Prudentópolis – 2017. 

PRODUTOS VALOR (R$ 1.000,00) PRODUÇÃO UNIDADE 

Lã 3 1.620 kg 

Leite 28.456 18.971 mil l 

Mel de abelha 3.240 270.000 kg 

Ovos de galinha 1.400 560 mil dz 

Fonte: IPARDES, 2019. 

6.4.3.2 Setor Secundário 

O setor secundário da economia inclui atividades industriais de transformação de matéria-prima como 

o extrativismo mineral, construção civil, indústrias de transformação, serviços industriais de utilidade 

pública. Em Prudentópolis destaca-se a produção de produtos minerais não metálicos, construção civil 

e indústria de madeira e mobiliário. A Tabela 6.10 apresenta o número de estabelecimentos vinculados 

ao setor secundário, para o município prudentopolitano, em 2017. 

Tabela 6.10 Número de estabelecimentos vinculados ao setor secundário no município de 

Prudentópolis – 2017. 

ATIVIDADES ECONÔMICAS (SETORES E SUBSETORES DO IBGE (1)) ESTABELECIMENTOS 

INDÚSTRIA 180 

Extração de minerais - 

Transformação 180 

Produtos minerais não metálicos 78 

Metalúrgica 16 

Mecânica 6 

Material elétrico e de comunicações 1 
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ATIVIDADES ECONÔMICAS (SETORES E SUBSETORES DO IBGE (1)) ESTABELECIMENTOS 

Material de transporte 3 

Madeira e do mobiliário 28 

Papel, papelão, editorial e gráfica 5 

Borracha, fumo, couros, peles e produtos similares e indústria diversa 3 

Química, de produtos farmacêuticos, veterinários, de perfumaria, 

sabões, velas e matérias plásticas 
2 

Têxtil, do vestuário e artefatos de tecidos 6 

Calçados 1 

Produtos alimentícios, de bebida e álcool etílico 31 

Serviços industriais de utilidade pública - 

CONSTRUÇÃO CIVIL 73 

TOTAL 253 

Nota: (1) INDÚSTRIA: extração de minerais; transformação; serviços industriais utilidade pública. TRANSFORMAÇÃO: 

minerais não metálicos; metalúrgica; mecânica; elétrico, comunicações; material transporte; madeira, mobiliário; 

papel, papelão, editorial, gráfica; borracha, fumo, couros, peles, similares, indústria diversa; química, farmacêuticos, 

veterinários, perfumaria, sabões, velas, matérias plásticas; têxtil, vestuário, artefatos tecidos; calçados, produtos 

alimentícios, bebidas, álcool etílico. COMÉRCIO: varejista; atacadista. SERVIÇOS: instituições de crédito, seguros, 

capitalização; administradoras de imóveis, valores mobiliários, serviços técnicos profissionais, auxiliar atividade 

econômica; transporte e comunicações; serviços alojamento, alimentação, reparo, manutenção, radiodifusão, 

televisão; serviços médicos, odontológicos e veterinários; ensino; administração pública direta e indireta. Fonte: 

IPARDES, 2019. 

6.4.3.3 Setor Terciário 

O setor terciário da economia corresponde às atividades de comércio e serviços diversos: comércio, 

alojamento e alimentação, transporte, educação, saúde, telecomunicações, serviços financeiros, 

atividades imobiliárias, serviços prestados às empresas, turismo, entre outros. Em Prudentópolis, destaca-

se a quantidade de estabelecimentos relacionados a comércio varejista, seguida pelos serviços 

incluídos nas categorias alojamento, alimentação, reparo, manutenção, radiodifusão e televisão. A 

Tabela 6.11 apresenta o número de estabelecimentos relacionados ao setor terciário, em Prudentópolis, 

no ano de 2017. 

Tabela 6.11 Número de estabelecimentos vinculados ao setor terciário no município de Prudentópolis – 

2017. 

ATIVIDADES ECONÔMICAS (SETORES E SUBSETORES DO IBGE (1)) ESTABELECIMENTOS 

COMÉRCIO 453 

Comércio varejista 414 

Comércio atacadista 39 

SERVIÇOS 262 

Instituições de crédito, seguros e de capitalização 10 

Administradoras de imóveis, valores mobiliários, serviços técnicos profissionais, auxiliar de 

atividade econômica 
40 

Transporte e comunicações 59 

Serviços de alojamento, alimentação, reparo, manutenção, radiodifusão e televisão 102 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 33 

Ensino 15 

Administração pública direta e indireta 3 

TOTAL 715 

Nota: (1) INDÚSTRIA: extração de minerais; transformação; serviços industriais utilidade pública. TRANSFORMAÇÃO: 

minerais não metálicos; metalúrgica; mecânica; elétrico, comunicações; material transporte; madeira, mobiliário; 

papel, papelão, editorial, gráfica; borracha, fumo, couros, peles, similares, indústria diversa; química, farmacêuticos, 

veterinários, perfumaria, sabões, velas, matérias plásticas; têxtil, vestuário, artefatos tecidos; calçados, produtos 

alimentícios, bebidas, álcool etílico. COMÉRCIO: varejista; atacadista. SERVIÇOS: instituições de crédito, seguros, 

capitalização; administradoras de imóveis, valores mobiliários, serviços técnicos profissionais, auxiliar atividade 

econômica; transporte e comunicações; serviços alojamento, alimentação, reparo, manutenção, radiodifusão, 

televisão; serviços médicos, odontológicos e veterinários; ensino; administração pública direta e indireta. Fonte: 

IPARDES, 2019. 
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6.5 ASPECTOS DA INFRAESTRUTURA 

Estão apresentadas neste subitem as condições infraestruturais de Prudentópolis considerando 

abastecimento de água, instalação de esgoto, gestão de resíduos sólidos, distribuição de energia 

elétrica, transporte, saúde e educação. 

6.5.1 SANEAMENTO 

As condições do saneamento básico no município de Prudentópolis estão detalhadas a seguir, com 

relação à abastecimento de água, esgoto e gestão de resíduos sólidos. 

6.5.1.1 Abastecimento de Água 

Conforme apresentado no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de 

Prudentópolis (PMP, 2017), o sistema de abastecimento de água é constituído de captação superficial, 

onde se utiliza como fonte de captação o rio dos Patos. A captação é realizada por conjuntos de moto-

bombas de recalque que conduzem a água in natura à Estação de Tratamento de Água (ETA). A 

capacidade nominal da ETA é de 3.500 m³/dia, com vazão média de 45,3 l/s em regime de 

bombeamento de 24 h/dia. Com 10.398 unidades atendidas, predominantemente residenciais (91%), o 

abastecimento de água alcança um índice de 100% de atendimento da população urbana, segundo 

informações disponibilizadas por IPARDES (2019) (Tabela 6.12). 

Quanto ao abastecimento de água na área rural, nas localidades de Linha Faxinal de Boa Vista, Ligação 

e Herval, é realizado por meio de nascentes. Já nas linhas Jaciaba, Cachoeirinha, Barra Bonita, Linha 

Esperança, Queimadas, São Pedro, Papanduva de Cima, Palmital, Patos Velhos, Ponte Nova, Linha 

Tijuco Preto, Marcondes, Bracatinga e Dezembro, o abastecimento é realizado por meio de poços 

artesianos (PMP, 2017). 

Tabela 6.12 Abastecimento de água segundo as categorias – 2018.  

CATEGORIAS UNIDADES ATENDIDAS (1) LIGAÇÕES 

Residenciais 9.476 8.832 

Comerciais 738 590 

Industriais 36 35 

Utilidade pública 56 54 

Poder público 92 92 

TOTAL 10.398 9.603 

Nota: (1) Economias. É todo imóvel (casa, apartamento, loja, prédio, etc.) ou subdivisão independente do imóvel, 

dotado de pelo menos um ponto de água, perfeitamente identificável, como unidade autônoma, para efeito de 

cadastramento e cobrança de tarifa. Fonte: IPARDES, 2019. 

6.5.1.2 Rede de Esgoto 

Conforme PMP (2017), Prudentópolis apresenta aproximadamente 60% dos estabelecimentos com 

atendimento da rede coletora de esgoto sanitário, na área urbana. Os efluentes são destinados à duas 

Estações de Tratamento de Efluentes (ETE), sendo elas a ETE Papuã (nas proximidades do Conjunto 

Habitacional Esperança e Iguaçu) e a ETE Matadouro (localizada em frente ao Matadouro Municipal). 

O bombeamento é auxiliado por uma Estação Elevatória de Esgoto (EEE), situada na Avenida dos 

Trabalhadores. 

Quanto à zona rural, como não existe um sistema de esgotamento sanitário, os moradores adotam 

soluções individualmente, havendo preponderância do uso de fossas rudimentares. Destaca-se que nos 

distritos de Patos Velhos e Jaciaba, são utilizadas fossas sépticas, não apresentando rede coletora e 

equipamentos de bombeamento e tratamento de efluentes domésticos. Segundo dados 

disponibilizados pelo IPARDES (2019), existem 8.300 unidades atendidas pela rede de esgoto, sendo a 

maioria dessas residenciais (90%) (Tabela 6.13).  

Tabela 6.13 Atendimento de esgoto segundo as categorias no município de Prudentópolis – 2018. 

CATEGORIAS UNIDADES ATENDIDAS LIGAÇÕES 

Residenciais 7.518 6.900 

Comerciais 650 491 
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CATEGORIAS UNIDADES ATENDIDAS LIGAÇÕES 

Industriais 20 20 

Utilidade pública 40 38 

Poder público 72 72 

TOTAL 8.300 7.521 

Nota: (1) Economias. É todo imóvel (casa, apartamento, loja, prédio, etc.) ou subdivisão independente do imóvel, 

dotado de pelo menos um ponto de água, perfeitamente identificável, como unidade autônoma, para efeito de 

cadastramento e cobrança de tarifa. Fonte: IPARDES, 2019. 

6.5.1.3 Gestão de Resíduos Sólidos 

Conforme apresentado no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de 

Prudentópolis (PMP, 2017), o antigo lixão do município está situado nas proximidades do Centro de 

Eventos, e encontra-se atualmente desativado (Figura 6.6). No local, situado também nas proximidades 

da pedreira e do britador municipal, a vegetação cobriu praticamente toda a área.  

Segundo a PMP (2017), no município de Prudentópolis, segundo dados de 2015, a geração de resíduos 

domésticos foi de aproximadamente 444 toneladas/mês, representando um valor estimado de 

62,7 kg/pessoa/mês, ou 2,9 kg/pessoa/dia. A coleta, transporte e disposição final dos resíduos 

domésticos e comerciais urbanos, são terceirizados para duas empresas, sendo a empresa G.E. 

Socolovski EIRELI responsável pelas coletas orgânica e seletiva; e a empresa MTX Construtora Ltda., 

responsável pelo transporte e disposição final dos resíduos orgânicos e rejeitos.  

O destino final desses resíduos ocorre em aterro sanitário no município de Piraí do Sul (PR), enquanto que 

os resíduos recicláveis são dispostos em galpão de triagem, separados e comercializados pela 

Associação dos Agentes Ecológicos e Materiais Recicláveis de Prudentópolis (AGECO). Ocorrem 

também coletas informais de recicláveis, realizadas por catadores não organizados ou sazonais e por 

empresas de reciclagem (PMP, 2017). 

Ainda conforme consta no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de 

Prudentópolis (PMP, 2017), quanto aos resíduos de serviço de saúde dos estabelecimentos públicos, o 

serviço é terceirizado pela empresa Atitude Ambiental Ltda. ME. No caso dos estabelecimentos 

comerciais e de serviços particulares que geram este tipo de resíduo, como farmácias, clínicas e 

consultórios, a responsabilidade pelo descarte fica a critério dos proprietários desses estabelecimentos. 

Figura 6.6 Registros de área do antigo lixão de Prudentópolis atualmente desativado. 

 
Fonte: PMP, 2017. 

6.5.2 ENERGIA ELÉTRICA 

Conforme dados disponíveis pelo IPARDES (s.d.) (Tabela 6.14), existem quase 10,8 mil estabelecimentos 

consumidores de Prudentópolis, representando um consumo de 15,9 mil megawatts-hora. Embora o 

setor secundário detenha 345 unidades consumidoras, o consumo representa 18% do total do município. 

Os estabelecimentos comerciais, por sua vez, são representados por 1,3 mil consumidores, com um 

consumo de 10,6 mil megawatts-hora. Por fim, estabelecimentos rurais, classe esta que engloba 

quaisquer atividades realizadas fora do meio urbano, no ano de 2017 foram registradas 6.680 unidades 

consumidoras, com um consumo de 17,9 mil megawatts-hora, o maior consumo entre todas as classes. 
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Tabela 6.14 Dados de distribuição de energia elétrica, em Prudentópolis, segundo dados de 2017. 

ESTABELECIMENTOS CONSUMO (MWh) CONSUMIDORES 

Residencial Urbano 15.860 10.789 

Setor Secundário (Indústria) 11.041 345 

Setor Comercial 10.580 1.264 

Rural 17.897 6.680 

Outras Classes 5.571 273 

TOTAL 60.949 19.351 

Fonte: IPARDES, s. d. 

Em Prudentópolis existem duas Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), sendo elas: PCH Rio dos Patos, 

sobre o rio homônimo, de propriedade da Companhia Paranaense de Energia (Copel); e a PCH Salto 

Barão do Rio Branco (Figura 6.7), também sobre o rio dos Patos, na divisa com o município de Imbituva, 

de propriedade da empresa Santa Clara Indústria de Cartões Ltda., a mais próxima ao MNESSJ 

localizada a cerca de 33 km da UC. No município, a Copel é empresa responsável pela transmissão de 

energia elétrica. Prudentópolis conta com uma subestação, localizada entre as ruas São Pedro e José 

Bonifácio, distante cerca de 14 km do MNESSJ. Conforme apresentado pelo Mapa do Sistema Elétrico 

de Transmissão, da Copel, saindo da subestação, a Linha de Transmissão, com tensão de 69 kV, 

direciona-se no sentido SSW, em direção à Guarapuava, opostamente ao MNESSJ. 

Figura 6.7 Registros da PCH Salto Barão do Rio Branco em Prudentópolis. 

 
Fonte: registros do Autor, 2019. 

6.5.3 TRANSPORTE 

Conforme dados disponibilizados por IPARDES (2019), a frota existente em Prudentópolis é de 28,6 mil 

veículos. Destes, a maioria é representada por automóveis, seguido por motocicletas e caminhonetes. 

Demais quantitativos relacionados à frota de veículos prudentopolitana são apresentados da Tabela 

6.15. Conforme relatos dos moradores do entorno do MNESSJ, ônibus municipais passam pela localidade 

uma vez ao dia, para ir e para voltar, em direção ao centro de Prudentópolis. Partindo da localidade 

da Barra Bonita, o ônibus passa às 8 h rumo à cidade, retornando às 16h. 

Tabela 6.15 Frota de veículos, segundo os tipos, presente no município de Prudentópolis. 

TIPO DE VÉICULOS NÚMERO TIPO DE VÉICULOS NÚMERO TIPO DE VÉICULOS NÚMERO 

Automóvel  14.441 Micro-ônibus 78 Trator de esteira - 

Caminhão 1.562 Motocicleta 5.860 Trator de rodas 2 

Caminhão trator 276 Motoneta 706 Trator misto - 

Caminhonete 3.927 Ônibus 169 Triciclo 8 

Camioneta 927 Reboque 197 Utilitário 137 

Ciclomotor 7 Semirreboque 325 Outros tipos 7 

TOTAL 28.629 

Fonte: IPARDES, 2019. 
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6.5.4 SAÚDE 

Para a avaliação das condições de saúde do município de Prudentópolis, se faz necessário a 

mensuração da estrutura-base do sistema de saúde. Na Tabela 6.16 estão presentes os dados do 

IPARDES (2019) sobre a existência de estabelecimentos, os quais destinam-se ao atendimento básico e 

internação da população. 

A atenção primária de atendimento do município é constituída pelos Postos de Saúde e pelas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS). Considerando que os Postos de Saúde prestam assistência à uma determinada 

área (como bairros), a quantidade observada em Prudentópolis é relativamente pequena. Em 

contrapartida, o percentual de UBS atende os princípios e diretrizes da Atenção Básica, visto que a 

quantidade de UBS é superior ao estabelecido na Portaria do Ministério da Saúde nº 2.488, de 21 de 

outubro de 2011. Em nível intermediário de atenção, as Unidades de Pronto Atendimento são as 

responsáveis pelo acolhimento, todavia observa-se que o município não contempla nenhum 

estabelecimento. Já o atendimento de média à alta complexidade fica a cargo dos hospitais Sagrado 

Coração de Jesus e Santa Casa de Misericórdia (Figura 6.8). 

Tabela 6.16 Número de estabelecimentos de saúde segundo o tipo de estabelecimento em 

Prudentópolis – 2018. 

TIPO DE ESTABELECIMENTO NÚMERO NÚMERO 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 2 

Centro de Saúde / Unidade Básica de Saúde 11 

Clínica especializada / Ambulatório especializado 5 

Consultórios 44 

Hospital Geral 2 

Policlínica 1 

Posto de Saúde 13 

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) - 

Unidades de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia 7 

Unidade de vigilância em saúde - 

Unidade móvel de nível pré-hospitalar - urgência / emergência - 

Outros tipos 4 

TOTAL 89 

Fonte: IPARDES, 2019. 

Figura 6.8 Hospitais Sagrado Coração de Jesus (esquerda) e Santa Casa de Misericórdia (direita), 

localizados no município de Prudentópolis. 

 
Fonte: Hospital Sagrado Coração de Jesus, 2017 (esq.) e registro do Autor, 2019 (dir.). 

Conforme IBGE (s.d.), o número de leitos por mil habitantes no município de Prudentópolis é de 2,44, 

pouco abaixo do valor mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 2,5 a 3,0 

leitos/mil habitantes. Destes, 113 são conveniados ao SUS e 14 são de estabelecimentos de saúde 

privada, totalizando 127 leitos no município, vide Tabela 6.17. 



173 

 

Plano de Manejo do Monumento Natural Estadual Salto São João 

Encarte I - Contextualização, Enquadramento e Caracterização da UC e Região 

Tabela 6.17 Número de leitos hospitalares existentes segundo a especialidade em Prudentópolis – 2018. 

ESPECIALIDADE SUS NÃO SUS TOTAL 

Cirúrgicos 24 - 24 

Clínicos 36 10 46 

Obstétricos 29 4 33 

Pediátricos 24 - 24 

TOTAL 113 14 127 

Fonte: IPARDES, 2019. 

No entorno da UC, no entanto, a mais próxima é a Unidade de Saúde de Atenção Primária Barra Bonita 

(Figura 6.9), localizada no Faxinal homônimo, a aproximadamente 3,8 quilômetros da sede do MNESSJ. 

Conforme relatado por moradores da comunidade, durante um dia por semana existe a disponibilidade 

de atendimento médico. Durante os demais dias, uma freira realiza atendimento de enfermaria, de 

forma voluntária e, caso os moradores precisem de atendimento mais complexo, estes direcionam-se 

aos hospitais da sede do município. 

Figura 6.9 Unidade de Saúde de Atenção Primária Barra Bonita na zona rural de Prudentópolis. 

 
Fonte: registros do Autor, 2019. 

No Quadro 6.4 constam alguns dos principais equipamentos de saúde de Prudentópolis, com os 

respectivos endereços e contatos, situados na zona urbana e rural do município. 

Quadro 6.4  Equipamentos do sistema de saúde de Prudentópolis. 

NOME ENDEREÇO TELEFONE 

Centro Municipal de Saúde de Prudentópolis Rua Conselheiro Rui Barbosa 42 3446 8100 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) Vila da 

Luz 

Rua Capitão Francisco Durski 

Silva 

42 3446 5730 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) Volante 

Piquiri 

Linha Piquiri Telefone não disponível 

Hospital Sagrado Coração Jesus Av. Marechal Floriano 

Peixoto, 1377 

42 3446 1333 

Posto de Saúde Barra Bonita Zona Rural Telefone não disponível 

Posto de Saúde BNH Rua Santa Tereza 42 3446 2858  

Posto de Saúde Cachoeirinha Zona Rural 42 2652 1133 

Posto de Saúde Capanema Linha Capanema Telefone não disponível 

Posto de Saúde Dr. Geraldo de Carvalho Rua São Josafat 42 3908 1030 

Posto de Saúde Herval Zona Rural Telefone não disponível 

Posto de Saúde Jaciaba Zona Rural Telefone não disponível 

Posto de Saúde Linha Esperança Zona Rural Telefone não disponível 

Posto de Saúde Linha Paraná Linha Paraná Telefone não disponível 

Posto de Saúde Marcondes Zona Rural Telefone não disponível 

Posto de Saúde Papanduva de Baixo Zona Rural Telefone não disponível 
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NOME ENDEREÇO TELEFONE 

Posto de Saúde Papanduva de Cima Zona Rural Telefone não disponível 

Posto de Saúde Patos Velhos Zona Rural Telefone não disponível 

Posto de Saúde Perobas Zona Rural Telefone não disponível 

Posto de Saúde Sítio Zona Rural 42 3652 1044 

Posto de Saúde Tijuco Preto Zona Rural Telefone não disponível 

Programa Saúde da Família (PSF) Vila Mariana Rua principal 42 3908 1041 

Santa Casa de Misericórdia Rua Cândido de Abreu, 1400 42 3446 1236 

Secretaria Municipal de Saúde Rua Conselheiro Rui Barbosa, 

1735 

42 3446 8100 |42 3446 8110 |42 3446 

8119 / sms@prudentopolis.pr.gov.br 

Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

6.5.5 EDUCAÇÃO 

O município de Prudentópolis apresenta 155 estabelecimentos de ensino, sendo que 115 são da rede 

municipal, com a maior representatividade, seguido de 26 da rede estadual e 14 particulares, não 

havendo unidades federais, conforme Tabela 6.18.  

O número total de alunos alcança 11.181 estudantes, abrangendo as modalidades de Educação Infantil 

(regular e especial), Ensino Fundamental (regular, especial e EJA), Ensino Médio (regular e EJA), 

Educação Profissional e Educação Especial de Jovens e Adultos. Observa-se que o maior percentual de 

matrículas compreende o Ensino Fundamental (regular), com 6.587 alunos, condizendo com a 

quantidade superior de estabelecimentos, em comparação às demais modalidades, conforme 

observado na Tabela 6.18 e Tabela 6.19. As demais modalidades com o maior número de discentes são 

a Educação Infantil, o Ensino Médio, e o Ensino Fundamental EJA com 1911, 1897 e 207 alunos 

respectivamente.  

Tabela 6.18 Estabelecimentos de ensino regular, especial e EJA em Prudentópolis – 2018. 

MODALIDADE DE ENSINO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PARTICULAR TOTAL 

Educação Infantil (regular) - - 61 6 67 

Ensino Fundamental (regular) - 14 53 3 70 

Ensino Médio (regular) - 10 - 3 13 

Educação Profissional (regular) - 1 - 1 2 

Ensino Especial (especial) - - - 1 1 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) - 1 1 - 2 

Fonte: IPARDES, 2019. 

Tabela 6.19 Matrícula segundo a modalidade de ensino (regular, especial e EJA) e a dependência 

administrativa em Prudentópolis – 2018. 

MODALIDADE DE ENSINO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PARTICULAR TOTAL 

Educação Infantil (regular) - - 1636 275 1911 

Ensino Fundamental (regular) - 2809 3181 597 6587 

Ensino Médio (regular) - 1737 - 160 1897 

Educação Profissional (regular) - 141 - 63 204 

Educação Infantil (especial) - - - 21 21 

Ensino Fundamental (especial) - - - 54 54 

Educação de Jovens e Adultos (especial) - - - 72 72 

Ensino Fundamental (EJA) - 145 62 - 207 

Ensino Médio (EJA) - 114 - - 114 

Fonte: IPARDES, 2019. 

Conforme dados disponibilizados pelo IPARDES (2019) o número total de docentes no município é de 

895, sendo a maioria pertencente à rede estadual, com 387, seguido da rede municipal com 377. Em 

relação às modalidades de ensino, destaca-se o número de docentes do Ensino Fundamental (regular), 

com 451 professores, correspondendo à quantidade superior de alunos nesta categoria (Tabela 6.20). 
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Visto que a quantidade total de discentes corresponde a 11.181, a relação número de alunos por 

professor é de 12,5. O indicador é considerado satisfatório, uma vez que a média de alunos por professor 

é de 14,3 nos países desenvolvidos e aproximadamente 22 no Brasil. 

Com relação ao entorno do MNESSJ, a escola mais próxima é a Escola Municipal do Campo da Barra 

Vermelha, a aproximadamente 2,7 quilômetros da sede da UC. A Escola Municipal do Campo da Barra 

Bonita e o Colégio Estadual do Campo Cristo Rei (Figura 6.10), localizam-se a aproximadamente 

3,8 quilômetros da sede da UC.  

Tabela 6.20 Funções docentes nos ensinos regular, especial e EJA de Prudentópolis – 2018. 

MODALIDADE DE ENSINO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PARTICULAR TOTAL 

Educação Infantil (regular) - - 146 22 168 

Ensino Fundamental (regular) - 189 226 65 451 

Ensino Médio (regular) - 151 - 37 180 

Educação Profissional (regular) - 22 - 19 41 

Ensino Especial (especial) - - - 25 25 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) - 25 5 - 30 

Fonte: IPARDES, 2019. 

Figura 6.10 Escolas rurais de Prudentópolis no entorno do MNE Salto São João. 

 
Nota: Escola Municipal do Campo de Barra Bonita e Colégio Estadual do Campo Cristo Rei, à esquerda; Escola 

Municipal do Campo da Barra Vermelha, à direita. Fonte: registros do Autor, 2019. 

6.5.6 COMUNICAÇÃO 

No sistema de comunicação, Prudentópolis conta com 10 agências de Correios, duas rádios e emissoras 

com televisão digital (3). Na imprensa escrita destaca-se o Jornal Prácia que desde 1912, “considerado 

o mais tradicional jornal dos ucranianos no Brasil”6, o Jornal Gazeta Centro Sul, e o portal de notícias de 

Prudentópolis Nossa Gente. Há acesso à telefonia móvel (celular) e internet na área urbana, mas na 

área rural há menor acesso a esses serviços de comunicação. Os moradores recorrem ao acesso à 

internet via rádio.  

6.5.7 SEGURANÇA 

Dentro do sistema de segurança pública, Prudentópolis pode contar com a Seção de Bombeiro Militar 

de Prudentópolis, com 15 militares, seção essa que atende também o município de Guamiranga. Há 

Delegacia de Polícia Civil situada no Bairro Pousinhos, além do departamento de segurança pública da 

Polícia Militar. Em abril de 2019, registrou se queda de 72% nos roubos e 58% nos furtos no município7 .Há 

                                                      

6 Disponível em: http://www.graficaprudentopolis.com.br/jornal-pracia.php> Acesso em junho de 2019. 

7Disponível em: https://nossagente.info/2019/04/30/policia-militar-registrou-queda-nos-roubos-e-furtos-em-

prudentopolis. Acesso em junho de 2019. 

http://www.graficaprudentopolis.com.br/jornal-pracia.php
https://nossagente.info/2019/04/30/policia-militar-registrou-queda-nos-roubos-e-furtos-em-prudentopolis
https://nossagente.info/2019/04/30/policia-militar-registrou-queda-nos-roubos-e-furtos-em-prudentopolis
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diminuição nas taxas de homicídio na região e também no município, em 2018 foram 10 mortes8. No 

Quadro 6.5 apresentam-se os contatos do sistema de segurança. 

Quadro 6.5  Contatos – Sistema de Segurança de Prudentópolis. 

NOME ENDEREÇO TELEFONE 

Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Rua Rui Barbosa, s/n | Rua Afonso Ditzel, s/n 42 3908 1008 

Delegacia de Polícia Civil Rua S. Brasil, s/n 42 3446 1202 

Delegacia de Polícia Militar Rua Prefeito Afonso Ditzel, 735 190 | 42 3446 2189 

Polícia Rodoviária (Irati) BR 277 - Km 252 42 3422 3710  

Polícia Rodoviária (Guarapuava) BR 466 - Km 262 42 3624 1766 

Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

6.6 USO PÚBLICO E TURISMO EM UC – DIRECIONAMENTO 

O patrimônio natural brasileiro com expressiva biodiversidade e geodiversidade é de interesse dos 

turistas nacionais e estrangeiros. Para tanto, se faz necessário empenho à estruturação adequada de 

atividades de uso público e do turismo no entorno e nas unidades de conservação para que seja possível 

a interação dos visitantes com a natureza. 

Mesmo com maior potencial, a visitação em unidades de conservação federais teve um crescimento 

de 300% entre 2007 e 2018 (de 3,1 milhões para 12,4 milhões). E crescimento de visitantes gradual de 

30%, comparados os anos de 2016, 2017 e 2018 com 8,2 milhões, 10,7 milhões e 12,4 milhões de visitantes 

respectivamente (Souza; Simões, 2018). O ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade) vem monitorando e divulgando os benefícios econômicos da visitação em UCs e em 

2017 os visitantes gastaram cerca de R$ 2 bilhões nos municípios de acesso às UCs, contribuindo com a 

geração de emprego e renda, vendas, movimentação do setor de hospedagem, alimentação, 

transporte, dentre outros. O estudo mostra que cada Real investido em UC, gera sete vezes mais 

benefícios econômicos para o País (Souza; Simões, 2018).   

Segundo o portal do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), o estado conta com 28 unidades de 

conservação estaduais (além do Caminho do Itupava, considerando duas bases – Prainhas e Borda) 

abertas à visitação, sendo, destas: 20 parques; 03 florestas; 01 reserva florestal; 01 estação ecológica 

(visitas agendadas e orientadas para capacitação e pesquisa); 01 refúgio da vida silvestre; 01 ARIE 

(somente com pré-agendamento); e 01 monumento natural, justamente o MNESSJ. Em 2015 as UCs 

estaduais receberam aproximadamente 316 mil visitantes. Já no ano de 2016, as UCs receberam 

aproximadamente 278 mil visitantes. Cabe ressaltar que os dados de visitação, tanto das UCs federais 

como estaduais, são números de referência, haja vista que nem todas fazem o controle de entrada. 

Neste contexto, o uso público ofertado no MNE Salto São João contribuiu e pode contribuir ainda mais 

com o turismo no município de Prudentópolis e região, além de ser instrumento para a geração de 

sensibilização e conscientização ambiental por meio de atividades específicas que 

promovam o contato com a natureza de forma lúdica, recreativa e/ou educativa. 

Assim, o ecoturismo, definido pelo Ministério do Turismo (MTur, 2010) como um segmento turístico que 

“utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a 

formação de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o 

bem-estar das populações” torna-se o orientador do que se pretende propor  à gestão do MNESSJ. 

Este estudo está organizado a partir deste direcionamento e apresentando, de forma geral, o turismo 

em Prudentópolis com seus aspectos da oferta turística, quais sejam: infraestrutura de apoio ao turismo, 

serviços e equipamentos turísticos e atrativos turísticos. Conforme o MTur (2011), na infraestrutura de 

apoio tem-se, além da infraestrutura básica, os meios de acesso, sistema de comunicação, sistema de 

segurança, sistema de saúde, sistema educacional e outros serviços de apoio. Nos serviços e 

equipamentos turísticos considera-se: a hospedagem, equipamentos de alimentos e de bebidas, 

agências de turismo, transportadoras turísticas, serviços e equipamentos para eventos, serviços e 

equipamentos de lazer e outros serviços, como de informações turísticas e guias de turismo. Já os 

atrativos turísticos podem ser categorizados como: naturais, culturais, atividades econômicas, 

realizações técnicas e científicas contemporâneas e eventos programados. 

                                                      

8 Disponível em: https://www.extraguarapuava.com.br/noticia/levantamento-aponta-para-reducao-em-106-na-

taxa-de-homicidios-no-parana-em-2018-2. Acesso em junho de 2019. 

https://www.extraguarapuava.com.br/noticia/levantamento-aponta-para-reducao-em-106-na-taxa-de-homicidios-no-parana-em-2018-2
https://www.extraguarapuava.com.br/noticia/levantamento-aponta-para-reducao-em-106-na-taxa-de-homicidios-no-parana-em-2018-2
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Em seguida, é apresentada a caracterização do Uso Público no MNESSJ e sua relação com a atividade 

turística de forma que este diagnóstico subsidiará o planejamento da UC. 

6.6.1 CONTEXTO TURÍSTICO DE PRUDENTÓPOLIS 

O município que abriga o MNESSJ, Prudentópolis, teve como seu primeiro nome São João de Capanema 

para, em seguida, homenagear ao então Presidente da República, Prudente de Morais Barros e ter seu 

nome oficializado. Como títulos já foi reconhecida como Capital do Mel, Ucrânia Brasileira e atualmente 

como a Capital da Oração (PMP, 2019). 

A população apresenta predomínio de descendentes ucranianos, estimada em 70% da população do 

município, e o perfil econômico é agrícola, sendo que 54% de sua população está domiciliada na zona 

rural (IPARDES, 2019). Prudentópolis se diferencia da maioria dos municípios de sua região por possuir 

Áreas Especiais de Uso Regulamentado (ARESUR), em Sistema de Faxinais onde vivem comunidades 

tradicionais (faxinalenses) com peculiares práticas de produção agrícola e criação coletiva de 

animais (PMP, 2019). 

Localizado no Centro-Sul do Paraná, o município de Prudentópolis apresenta várias opções turísticas, 

porém, pouca estrutura para essa atividade como avalia o IPARDES (2007) e percebe-se que esta 

realidade permanece. Assim, na região, o município se destaca com a oferta de alguns segmentos 

turísticos, como ecoturismo e turismo de aventura cultural, religioso, rural e de eventos. Ainda, segundo 

o SENAC (2005), é o único município no estado do Paraná, e provavelmente do Brasil, dividido por linhas, 

ao invés de vilas ou povoados. A origem dessa nomeação foi estabelecida com a vinda das imigrações 

e o surgimento da primeira colônia, e assim Prudentópolis foi dividido por linhas que obedecem a um 

sistema geométrico. Há uma variedade de formas e distâncias dessas linhas, pois cada uma foi 

planejada de acordo com o traçado das estradas. A lista das Linhas encontra-se no Anexo H. 

É inegável o fascínio dos visitantes pelas quedas-d’água de forma geral e há muitas no município 

inclusive de grande porte devido à hidrografia e ao relevo acidentado. Em toda a bacia do rio Ivaí, 

Kuboyama et al. (2014) identificaram um total de 50 cachoeiras. Especificamente em Prudentópolis, 

Moreira et al (2011) afirmam que há 42 saltos catalogados. Mendes (2016), se utilizando de material 

promocional do município, atribui a Prudentópolis mais de 100 cachoeiras catalogadas e ressalta que é 

divulgado como “Terra das Cachoeiras Gigantes”. Maganhotto et al (2018) comentam que o turismo 

ocorre desde a década de 1990 quando houve o surgimento de empreendimentos ligados às atividades 

decorrentes da presença de suas quedas-d’água. 

Kuboyama et al. (2014), em busca de identificar atrativos ecoturísticos na bacia do rio Ivaí, os 

classificaram em: cachoeiras, parques, trilhas, pontos de observação, cavernas, turismo de aventura, 

pontos de pesca, mirantes e lagos. Dentre esses, em Prudentópolis identificaram além das cachoeiras, 

trilhas, pontos de observação (áreas mais elevadas), turismo de aventura (rapel, canoagem, escaladas 

e tirolesa) e mirantes naturais (panorama).  

Mesmo a paisagem e seus recursos naturais liderando o interesse da demanda turística de se deslocar 

à Prudentópolis, os aspectos culturais presentes e que podem levar ao turismo cultural são de riqueza 

única e abundante. A presença dos imigrantes, principalmente eslavos (ucranianos, poloneses e russos) 

com suas manifestações ligadas às tradições religiosas, festividades, usos e costumes, é marcante. O 

patrimônio religioso é forte, com mais de cem igrejas tanto das comunidades católicas de rito romano, 

como das católicas de rito bizantino (ucranianas) (LUBACHEVSKI, 2005). 

Os eventos presentes no município, principalmente os relacionados à comunidade ucraniana, são 

importantes para a comunidade e vem despertando o interesse dos turistas, como os da época de 

Páscoa, o Koziá Festyvalh - A Festa do Cabrito e do Folclore Ucraniano, a Noite Ucraniana do grupo de 

folclore Vesselka, além das festas juninas do Padroeiro São João Batista.  

Sobre serviços e equipamentos turísticos com cadastro no Ministério do Turismo – CADASTUR (referência 

2018), encontram-se 1 acampamento turístico, 7 agências de turismo, 14 guias de turismo, 10 meios de 

hospedagem, 2 organizadoras de eventos, e 12 transportadoras turísticas. 

O número de estabelecimentos e empregos (RAIS) nas Atividades Características do Turismo (ACTs) em 

2017, em Prudentópolis, foram: 9 alojamentos com 36 empregos; 45 de alimentação com 155 empregos; 

9 de transporte terrestre com 35 empregos; 3 agências de viagem com 6 empregos; e um 

estabelecimento com um emprego da área de cultura e lazer. 
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6.6.2 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO AO TURISMO 

É possível conceber a expansão da atividade turística após compreender se há infraestrutura básica 

disponível, adequada e com possibilidade de atendimento a uma nova demanda que é, muitas vezes, 

sazonal (flutuante). Neste sentido, a infraestrutura básica constatada em Prudentópolis e região, 

apresentada no Subitem 6.5, indica condições favoráveis ao atendimento da demanda turística que 

ora é exercida no município. A seguir destacam-se alguns dos serviços básicos importantes ao turismo. 

6.6.2.1 Sinalização Turística 

Há sinalização turística (Figura 6.11) nas vias de acesso aos atrativos turísticos dentro dos padrões 

nacionais, tanto na área urbana quanto na área rural do município de Prudentópolis. Também nos 

atrativos principais há placas de sinalização com pictograma e QRCode, quando realizada a leitura é 

aberto o site da Prefeitura na área de informações turísticas. Há boa sinalização viária, rodoviária e 

recorre-se à sinalização indicativa informal em alguns pontos. 

Figura 6.11  Sinalização turística na região do MNE Salto São João. 

 
Legenda: A – Placa de sinalização turística nas vias de acesso aos atrativos; B – Placa de sinalização turística com 

QRCode no atrativo. Fonte: registros do Autor, 2019. 

Em todos os três percursos apresentados no Subitem 3.3.2 há sinalização turística (Figura 6.12) indicando 

o MNE Salto São João dentro da “Rota das Cachoeiras Gigantes”, com a distância a ser percorrida ou 

com a indicação no percurso. Há placa trilíngue onde o nome do local está em português, inglês e 

ucraniano, valorizando a cultura local.  

A B 
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Figura 6.12  Sinalização turística nos acessos ao MNE Salto São João. 

 
Legenda: A – Placa de sinalização turística da Rota das Cachoeiras; B – Placa de sinalização turística na via principal 

(Linha Ivaí); C – Placa de sinalização turística com as distâncias para as cachoeiras; D – Placa de sinalização turística 

trilíngue indicando o MNESSJ; E F – Placas de sinalização turística indicando o MNESSJ. Fonte: registros do Autor, 2019. 

6.6.3 EDUCAÇÃO 

Com relação ao sistema educacional, a verificação necessária, neste caso, refere-se à formação de 

capital humano para trabalhar no setor do Turismo. O município contou com o curso de Bacharelado 

em Turismo ofertado em 2017 no campus avançado de Prudentópolis da Universidade Estadual do 

Centro-Oeste – Unicentro, no entanto, conforme Resolução nº 203-GR/UNICENTRO, de 29 de agosto de 

2018, publicada no Edital nº 13/2018 pela Coordenadoria Central de Processos Seletivos – COORPS, da 

UNICENTRO, foi tornado público o cancelamento do curso de Turismo no Campus Prudentópolis 

(UNICENTRO, 2018). De toda forma, este mesmo Curso de Turismo ofertado na Unicentro Campus de Irati 

também vem formando profissionais que atuam no município, além de pesquisas e projetos de extensão 

relevantes ao desenvolvimento da atividade turística.  

O SENAC disponibilizava um Curso de Condutor de Grupos de Turismo especializados em atrativos locais 

que formou diversos atores do turismo local. E, no portfólio de cursos, o SENAC apresenta o Técnico de 

Guia de Turismo que no momento está sendo ofertado na modalidade de educação à distância (EAD). 

O SENAC também oferta cursos de garçom, inglês instrumental para profissionais de bares e restaurantes 

e outro para profissionais de hotelaria, além de cursos da área de alimentação. No MNESSJ houve, em 

dezembro de 2017 a janeiro de 2018, um curso de Condutor de Ecoturismo promovido pela Prefeitura 

Municipal de Prudentópolis, IAP e Paraná Turismo, mas os participantes ainda não foram incorporados 

no atendimento às atividades de visitação. 

6.6.4 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL 

Demais serviços de apoio ao turismo, considerados importantes, são as agências bancárias, casas 

lotéricas, postos de combustíveis, oficinas e serviços mecânicos, entre outros. 

Existem, em Prudentópolis, quatro agências bancárias: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco 

Itaú, Sicredi, além de um caixa eletrônico do Banco Bradesco. Não foi encontrada Casa de Câmbio e 

constatou-se cinco casas lotéricas.  

O comércio conta com a Casa das Bicicletas que presta serviço de conserto e manutenção de 

bicicletas; dez postos de combustíveis; diversas oficinas que prestam serviços mecânicos, boa parte 

delas especializada em caminhões; borracharias; diversas lojas (de vestuário, calçados, 

eletrodomésticos, entre outras), casas de comércio (floriculturas, livrarias e papelarias, entre outras), dois 

supermercados e mercados menores. 

As compras especiais, como de artesanato, souvenir são importantes para agregar valor à visitação e 

experiência turística. Em Prudentópolis existem algumas lojas especializadas nesses produtos e os 

A B C 

D E F 
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principais locais para compra estão apresentados no Quadro 6.6. Em Prudentópolis, os turistas buscam 

principalmente os itens relacionados à cultura ucraniana como as Pêssankas que tanto são produzidas 

na cidade como importadas da Ucrânia, e as Babuskas que são importadas da Ucrânia (Figura 6.13). 

Quadro 6.6  Locais para compra de artesanato, souvenires em Prudentópolis. 

NOME ENDEREÇO TELEFONE FUNCIONAMENTO EMAIL/SITE 

APRUART - 

Associação Prudentopolit

ana de Artesanato 

Quiosque em frente à 

Igreja São João Batista 

– Praça da Matriz  

42 3908 1106 Seg. a Sex. – 8h - 17h 

Sáb. – 8h - 16h 

apruart@gmail.com 

Atelier Vera Lúcia Daciuk Rua Lamenha Lins, 

868. 

42 9961 9160 Atendimento 

mediante 

agendamento 

veradaciuk@hotmail.com 

Cooperativa Ucraino 

Brasileiro de Artesanato 

Praça Tarás 

Schwtchenko (anexo 

ao Museu do Milênio) 

42 3446 3327 Seg. a Sex. – 13h - 18h museumilenio@yahoo.co

m.br 

Machula Presentes Rua São Josafat, 527  42 3446 2133 Seg. a Sex. – 8h – 17h 

Sáb. – 8h – 16h 

vendas@machula.com.br 

Santo Antônio Estamparia 

(Produtos turísticos 

personalizados) 

Rua Osório Guimarães, 

1215  

42 99974 7183 Fora do horário 

comercial e finais de 

semana (após 

contato telefônico) 

santoantonioestamparia@

hotmail.com 

Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

Figura 6.13  Produtos à venda na loja Machula Presentes em Prudentópolis. 

 
Fonte: registros do Autor, 2019. 

6.7 SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 

Os serviços e equipamentos relativos à hotelaria/hospedagem, alimentação, agências de turismo, 

transporte, eventos, lazer, entre outros voltados para o turismo, em Prudentópolis, estão apresentados 

na sequência. 

6.7.1 MEIOS DE HOSPEDAGEM 

Os meios de hospedagem são diversificados e suas estruturas e serviços passam por constantemente 

aprimoramento. Indicam passeios, mas é o Hotel.com (21 apartamentos) que concentra, atualmente, o 

serviço de receptivo turístico pela atuação da Amazing Tour, configurando-se em uma realidade 

recente haja vista que o Hotel.com foi inaugurado em 2018. O hotel aposta em divulgação pela internet 

e está destacado em portais de vendas por ter ótimo custo-benefício. A taxa de ocupação mensal é 

de 69%, sendo 60% de turistas a lazer e 40% de turistas a negócios. 

O Hotel Mayna possui 37 apartamentos e recebe mais turistas a negócios. Hotel Burack possui 26 

apartamentos e a taxa média de ocupação é de 50%. Turistas a lazer procuram o hotel apenas no 

verão, durante o ano são turistas de negócios. É também a realidade do Elite Palace Hotel e do 

Prudentópolis Palace Hotel. São hotéis bem estruturados que oferecem, na média, apartamentos 

confortáveis com telefone, TV digital a cabo, internet, serviço de quarto, café da manhã incluso na 

diária com boa variedade de itens, banheiro com kits de higiene e secador de cabelo. 

O Ózera Hotel Fazenda é um resort-hotel de lazer oferecendo alimentação e atividades para o hóspede 

não sair do local, mesmo assim, indicam passeios pelo município se solicitados. Das pousadas, duas estão 

em área urbana, uma com proposta de hostel e a Pousada Recanto Teodorinho com hospedagem em 
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chalés e que também oferta acampamento. Esta estruturação é recente e demonstra o 

desenvolvimento e profissionalização da área do Turismo na cidade, até então, a propriedade era mais 

voltada ao lazer conhecida como Pesque e Pague do Teodorinho. 

Na área rural as pousadas estão voltadas ao público de aventura e descanso. A Pousada Salto Sete 

não aceita crianças, preferenciando o atendimento para casais e na propriedade há trilha de acesso 

ao salto que dá nome à pousada a qual funciona há 3 anos e meio oferecendo também atividades de 

aventura. A propriedade possui 17 alqueires e uma trilha curta (350 m), acessada apenas pelos 

hóspedes, que leva à cachoeira e permite visão da paisagem a partir do mirante na altura superior do 

salto. A trilha para se chegar à base da cachoeira tem 1.400 m é aberta ao público mediante 

pagamento de taxa. 

A Pousada Ninho do Corvo está dentro de uma RPPN que oferece também atividades de aventura para 

os hóspedes e público externo, possuindo foco corporativo com treinamentos empresariais os quais 

realizam na propriedade para as atividades de aventura (Figura 6.14). Possui duas opções de 

hospedagem em cabanas com estrutura para cozinhar, sendo que o café da manhã pode ser servido 

se solicitado com antecedência.   

Figura 6.14  Equipamento de hospedagem em RPPN de Prudentópolis. 

 
Legenda: A – Visão externa da pousada; B – Atividade de tirolesa com turistas; C – Placa informativa sobre rapel. 

Fonte: registros do Autor, 2012. 

O Recanto Perehouski oferta acampamento geralmente utilizado na alta temporada (do feriado de 7 

de setembro até o feriado da Páscoa). Há também a Raiu Pousada que costuma receber viajantes em 

grupo. A Pousada Salto São João, localizada ao lado do MNESSJ não aparece nos ambientes de 

divulgação da Prefeitura Municipal e também não possui Cadastur, mas está em funcionamento 

podendo hospedar até 38 hóspedes em quartos coletivos e banheiros também coletivos, além de uma 

suíte. Há uma nova iniciativa de camping na Barra Bonita, região do MNE Salto São João, que se chama 

Passo Velho, ainda em processo de formalização. No Quadro 6.7 apresenta-se a listagem de 

hospedagem com dados de localização e contatos, além do posicionamento de avaliação no site 

TripAdvisor e valor médio. Na Figura 6.15 é possível visualizar a estrutura de alguns equipamentos de 

hospedagem da cidade de Prudentópolis. 

Quadro 6.7  Dados de equipamentos de hospedagem em Prudentópolis. 

NOME ENDEREÇO TELEFONE SITE/E-MAIL AVALIAÇÃO¹ VALOR²  

Camping 

Recanto 

Perehouski 

Linha Paraná 42 3446 3329 www.recantoperehouski.com.br 

recantoperehouski@gmail.com  

Não avaliado 

como camping 

R$ 60  

Elite Palace 

Hotel 

Rua Marechal 

Deodoro, 1530 

42 3446 4838  

42 3446 4920 

www.elitehotel.com.br/elite 

hotel@elitehotel.com.br 
Nº 1 de hotéis 

(melhor 

avaliação) 

R$ 194  

Hotel Burack Av. São João, 

2897 

42 3446 4029 www.hotelburack.com.br/ 

contato@hotelburack.com 
Nº 2 de hotéis 

(melhor 

avaliaçõo) 

R$ 150  

Hotel.com Av. São João, 

2595 

42 3446 1476 reservas@vemprohotel.com Nº 2 de hotéis – 

custo-benefício 

R$ 190  

C A B 

http://www.recantoperehouski.com.brrecantoperehouski@gmail.com
http://www.recantoperehouski.com.brrecantoperehouski@gmail.com
http://www.elitehotel.com.br/elite
http://www.hotelburack.com.br/
mailto:reservas@vemprohotel.com
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NOME ENDEREÇO TELEFONE SITE/E-MAIL AVALIAÇÃO¹ VALOR²  

Mayna Palace 

Hotel 

Rua Dr. Osório 

Guimarães, 935 

42 3446 2091 

42 99842 0872 

www.hotelmayna.com.br/ 

contato@hotelmayna.com.br 
Nº 1 de hotéis – 

custo-benefício 

R$ 205  

Prudentópolis 

Palace Hotel 

Rua Marechal 

Deodoro, 1221 

42 3446 5380  

42 99940 4646 

www.prudentopolispalacehotel.c

om.br/ hotelprude@gmail.com 
Nº 4 de hotéis R$ 195  

Ózera Hotel 

Fazenda 

BR 373 - Km 260  

Rio dos Patos  

42 3446 5316 

42 8427 2682 

www.ozera.com.br/  

ozera@ozera.com.br 
Nº 2 de 

pousadas 

R$ 685 

(pensão 

completa) 

Pousada e Hotel 

Boa Noite 

Rua Pref. Antonio 

Witchemichen, 

648  

42 99928 2842 jeffinhogrus@hotmail.com Não avaliado R$ 180  

Pousada Ninho 

do Corvo 

Linha Paraná 42 9913 5433 www.ninhodocorvo.com/ 

contato@ninhodocorvo.com.br 
Nº 3 de hotéis 

(melhor 

avaliação) 

R$ 249  

Pousada 

Recanto 

Teodorinho 

Av. São João, 

892 

42 3446 4556 www.recantoteodorinho.com.br  Não avaliado R$ 600 

(pensão 

completa) 

Pousada Salto 

Sete 

Linha Nova 

Galícia s/n 

42 99840 7777 

42 99822 7777 

www.saltosete.com.br/ 

contato@saltosete.com.br 
Nº 1 de 

Pousadas 

R$ 440 (meia 

pensão) 

Prudentópolis 

Raiu Pousada e 

Hostel  

Linha Manduri 42 3446 1060  

42 99818 2366 

kmxk@ymail.com/ 

pruderaiu@gmail.com 
Não avaliado R$ 120  

Nota: 1 – TripAdvisor (jun. 2019); 2 – valor médio da diária para 2 pessoas (jun. 2019). Fonte: elaborado pelo Autor, 

2019. 

Figura 6.15  Alguns equipamentos de hospedagem em Prudentópolis. 

 

 
Legenda: A – Ózera Hotel Fazenda; B – Pousada Recanto Teodorinho; C – Hotel Burack; D – Hotel.com; E – 

Prudentópolis Palace Hotel; F – Pousada Salto Sete. Fonte: registros do Autor, 2019. 

6.7.2 SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO 

A oferta de alimentação na área urbana tem variações como lanchonetes, hamburguerias, pizzarias, 

churrascarias, buffets por quilo, restaurantes especializados, cafés, confeitarias e panificadoras. O 

Recanto Teodorinho baseia seu cardápio em peixes aproveitando-se da atividade de Pesque Pague 

que desenvolveu há anos no estabelecimento (Figura 6.16), sendo a pesca uma atividade apenas 

recreativa para os frequentadores. 

A B 

C D E F 

http://www.hotelmayna.com.br/
http://www.prudentopolispalacehotel.com.br/
http://www.prudentopolispalacehotel.com.br/
http://www.ozera.com.br/
mailto:jeffinhogrus@hotmail.com
http://www.ninhodocorvo.com/
http://www.recantoteodorinho.com.br/
http://www.saltosete.com.br/
mailto:kmxk@ymail.com/
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A culinária típica ucraniana, de interesse turístico, é ofertada em alguns espaços, na maioria sob 

encomenda antecipada. Destacam-se o Cheiro da Terra Restaurante, Churrascaria Penteado e 

Restaurante Chalé Costenaro, este último situado na rodovia BR 373.  

Estabelecimentos mais novos foram abertos, como a casa de tortas da Nane que está funcionando há 

3 anos com uma cozinha que a proprietária e chef chama de autoral, afetiva e artesanal. Observa-se, 

na maioria dos estabelecimentos, que apesar da variedade de opções típicas, o mais comum é a oferta 

do varéneke/pierogue e da cracóvia como aperitivo ou em preparações. A compra da cracóvia 

também é de interesse turístico, até mesmo como “souvenir gastronômico”, por isso nos equipamentos 

de alimentação destaca-se a Casa de Carnes Alvorada. De toda forma, a cracóvia é vendida em 

diversos estabelecimentos, inclusive no MNESSJ. 

Figura 6.16  Equipamento de alimentação com atividade de pesca em Prudentópolis. 

 
Legenda: A – Tanques para pesca, à esquerda; B- Cardápio com opções de peixe e pratos típicos da região, à 

direita. Fonte: registros do Autor, 2019. 

Na área rural, a alimentação para os turistas deve ser realizada sob encomenda. Próximo ao MNESSJ a 

Dona Rosinha e também a Dona Sueli, na Pousada Salto São João, ofertam refeições. No Quadro 6.8 é 

possível acessar as informações dos equipamentos de alimentação mais bem avaliados pelo site 

TripAdvisor e indicados por entrevistados na pesquisa de campo. 

Quadro 6.8 Equipamentos de alimentação em Prudentópolis. 

NOME ENDEREÇO TELEFONE FUNCIONAMENTO AVALIAÇÃO¹ 

Restaurante Chalé 

Costenaro 

BR 373 - Km 262,5  

Rio dos Patos 

42 3446 3500 Seg. a Sex. – 7h - 22h  

Dom. – 09h - 22h 
Nº 1 

Churrascaria 

Penteado 

Av. São João, 478 42 3446 6644 Todos os dias – 11h - 14h30min Nº 2/ Nº 8/ Nº 

15 

Casa Nostra Pizzaria Av. São João, 2280 42 3446 4842 Qua. a Seg. – 18h - 00h  Nº 3 

Recanto Teodorinho Av. São João, 892  42 3446 4556   

42 99964 6715 

Ter. a Sex. – 14h - 23h30min  

Sáb. e Dom. 9h - 23h   
Nº 4 

Delícias da Nane - 

Casa de Tortas 

Rua São Josafat, 1501  42 99962 8195 Qua. a Sáb. – 14h30min -19h  Nº 5 

M. R. Gordon Pizzaria Rua Domingos Luíz de 

Oliveira, 1001  

42 3446 4466 Todos os dias. – 18h - 00h  Nº 6 

Big Pastel BR 277 - Km 230,5 Telefone não 

disponível 

Todos os dias – 6h - 22h  Nº 9 

Chapa Quente Av. São João, 348 42 3446 2113 Todos os dias – 17h - 00h  Nº 10 

Cheiro da Terra 

Restaurante 

Rua Dr. Ozório Guimaraes, 

956 

42 3446 4042  Ter. a Dom. – 10h -13h  

Seg. – 10h - 15h 
Nº 11 

Hambugueria e 

Dogueria Boiko 

Av. São João, 2602 42 99943 4525 Ter. a Dom. – 18h - 22h Nº 13 

Pizzaria Fornalha Av. São João, 1608  42 3446 3155 Todos os dias. – 9h -14h,  

18h - 00h  
Nº 14 

Restaurante Marieli 

Saviski 

Rua Rui Barbosa, 333 - SL 1  42 3446 2508 Seg. a Sáb. – 8h - 20h30min Nº 16 

Pastelaria Tio Zito Rua Pref. Afonso Ditzel, 242 42 3446 4020 Seg. a Sáb. – 16h - 22h Nº 21 

A B 
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NOME ENDEREÇO TELEFONE FUNCIONAMENTO AVALIAÇÃO¹ 

Pizza Cony e 

Sorveteria 

Rua Dr. Ozório Guimarães, 

956 

42 99817 2352 Ter. a Sex. – 17h - 23h30min  

Sáb. – 16h - 23h30min   

Dom. – 13h - 23h30min   

Nº 23 

Rancho do Sabor  Rua Antonio Witchemichen, 

1075 

42 99902 1072 Todos os dias. – 16h - 23h30min  Nº 24 

Buiu Lanches  Rua Pref. Afonso Ditzel, 684 42 99933 0636 Todos os dias – 10h - 23h  não avaliado 

Casa de Carnes 

Alvorada 

Rua São Josafat, 922 42 3446 1185   

42 99431 3606 

Seg. a Sáb – 8h -19h 

Dom. 8h – 12h 
não avaliado 

Churrascaria 

Cachoeiras do 

Polaco  

BR 373 - Km 262, 4  42 99809 6646 Todos os dias – 9h - 21h  não avaliado 

Churrascaria e 

Pizzaria Iguaçu  

Rua Tiradentes, 40 - Parque 

Industrial 

42 99970 7111 Todos os dias – 11h - 15h  

18h – 00h  
Nº 27 

Damas Bar e Grill Rua São Josafat, 824  42 3446 6432 Todos os dias - 07h30min - 00h não avaliado 

Hambugueria Ozório 

Grill 

Rua Dr. Ozório Guimaraes, 

925 

42 99859 6247 Seg. a Sáb. – 18h - 23h não avaliado 

Lanchonete e 

Camping Passo 

Velho 

Linha Antônio Olimpo 42 99872 0972 Sex. a Dom. e Feriados não avaliado 

Panificadora e 

Pizzaria Elite 

Rua Doutor Osório 

Guimarães, 1514 

42 3446 1935 Todos os dias - 6h - 22h  não avaliado 

Restaurante Pertutti Rua São Josafat, 952  42 99856 1631 Seg. a Sáb. – 11h - 14h  não avaliado 

Nota: 1 – TripAdvisor (jun. 2019). Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

Na Figura 6.17 constam registros de alguns dos equipamentos de alimentação existentes em 

Prudentópolis. 

Figura 6.17  Alguns equipamentos de alimentação de Prudentópolis. 

 
Legenda: A – Cheiro da Terra Restaurante; B – Casa Nostra Pizzaria; C – Delícias da Nane; D – Rancho do Sabor, 

E – Churrascaria Penteado; F – Restaurante Chalé Costenaro. Fonte: registros do Autor, 2019. 

6.7.3 AGÊNCIAS DE TURISMO 

O serviço de turismo receptivo é aquele que oferece o transporte, o guiamento, as informações em 

roteiros turísticos. É um tipo de serviço que sua estruturação vem mudando constantemente no 

município. No momento, os serviços formais de receptivo disponíveis são os que constam no Quadro 6.9. 

F 
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Quadro 6.9  Agências de Turismo Receptivo de Prudentópolis. 

NOME ENDEREÇO TELEFONE SITE/E-MAIL 

Amazing Tour Av. São João, 2595  42 98401 7790 contato@amazingtour.com.br 

Bini Transportes e Turismo Rua Dr Ozório Guimarães, 

1109 

42 99967 2985 www.facebook.com/Bini-Transportes-e-

Turismo-1778364145757701/ 

Extreme Tour Cicloturismo Rua Chico Mendes, 217 42 99943 8464  

42 9884 2364 

lucianovoyvoda@gmail.com / 

contato@extremetour.com.br  

Prudenturismo (Prudentur) Rua Marechal Deodoro, 1015 11 4596 2552 www.paraiso-das-cachoeiras.negocio.site 

/ barbara.ananiaspp@hotmail.com  

Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

A agência Amazing Tour vem concentrando o receptivo turístico de Prudentópolis ofertando roteiros 

(criando e vendendo para outras agências). Está instalado e em funcionamento no Hotel.com e o 

público que atendem acaba se hospedando nesse local. Preocupada em atender a demanda 

internacional, a agência paga 70% de curso de inglês para os guias que prestam serviço. 

Há de se destacar que os guias de turismo mesmo sem o respaldo de agências, também prestam este 

tipo de serviço no município. Em Prudentópolis, também existem agências de turismo que vendem 

viagens para destinações turísticas, assim como passagens, seguros, intercâmbios e outros serviços 

relativos a esse segmento emissivo (Quadro 6.10). 

Quadro 6.10  Agências de Turismo Emissivo de Prudentópolis. 

NOME ENDEREÇO TELEFONE EMAIL/SITE 

GR Travel Groups & Custom 

Events 

Rua Marechal Deodoro, 373 42 3446 6598 grtravelgroups@gmail.com 

RDTUR - Agência de 

Viagens 

Rua Marechal Floriano 

Peixoto, 1319 

42 99995 3365 

42 99969 9939 

diegodaczuk.rdtur.viagens

@gmail.com 

Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

6.7.4 TRANSPORTE TURÍSTICO 

Algumas empresas possuem frota que pode ser locada para o transporte turístico, principalmente de 

grupos (Quadro 6.11). Há serviço de táxi e há guias de turismo que utilizam seus veículos para levarem 

os turistas aos locais de interesse na área urbana e rural. Não há ônibus circulares na área urbana, ou 

horários de linhas para as áreas rurais que poderiam apoiar o transporte dos turistas e visitantes. 

Quadro 6.11 Empresas de transporte turístico de Prudentópolis e região. 

NOME ENDEREÇO TELEFONE 

A. Bobato e Cia Av. Conceição Gaspar, 35  42 3446 4846 

C. A. Chinkievicz Rua Irmã Rafaela, 901 - APT 01  42 99909 9299 

Imperial - Transporte Rodoviário BR 373 - Km 266 42 3446 2233 

Omir Conrado Rua Rui Barbosa, 650  42 3446 1261 

Transchristo - Transporte e Turismo Rua Princesa Isabel, 421 42 9 9969 7454 

Transportes Rongem Rua 12 de Agosto, 1480  42 3446 2002 

Viação São Gerônimo Praça Firmo Mendes Queiroz 42 3446 1970 

Yakotur transportes Rua principal 42 9 99506358 

Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

6.7.5 EVENTOS 

No calendário de eventos 2019 (PMP, 2019) é possível verificar diversos espaços para eventos no 

município, com destaque para o Centro de Eventos Terra das Cachoeiras, localizado às margens da BR 

373, km 262, Rio dos Patos, sendo um espaço de múltiplos usos que pode abrigar os mais diferentes tipos 

de eventos. Destacam-se também os espaços ligados às igrejas e outros ambientes comunitários para 

eventos na área urbana, mas principalmente na área rural. Há também o Estádio Municipal no bairro 

Vila Nova com capacidade para 3.500 pessoas, e o Ginásio de Esportes com capacidade para 1500 
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cadeiras, indicado tanto para atividades desportivas como realização de formaturas e outros eventos, 

por exemplo, culturais. O Quadro 6.12 apresenta os eventos de 2019 com os locais de sua realização. 

Quadro 6.12 Eventos de 2019 e espaços para eventos em Prudentópolis. 

EVENTO 2019 DATA LOCAL 

6º Passeio Ciclístico das Cachoeiras Gigantes  27/01/2019 Centro-Manduri  

2ª Corrida das Estações – Verão  23/02/2019 Centro de Eventos Terra das Cachoeiras  

Jantar Dançante Linha Barra Vermelha  02/03/2019 Linha Barra Vermelha  

3ª Festa do Agricultor em Linha Esperança  03/03/2019 Linha Esperança  

7º Passeio Ciclístico das Cachoeiras Gigantes  14/04/2019 Centro-Linha São Sebastião  

Celebração da Páscoa – Igreja São Josafat  
19/04/2019 - 

21/04/2019 
Paróquia São Josafat 

Vigília da Irmandade dos Cossacos no Santo Sudário – 

Páscoa Ucraniana  

19/04/2019 - 

20/04/2019 
Paróquia São Josafat  

Corrida de Extrema Aventura  20/04/2019 Principais Cachoeiras do Município  

Festa da Comunidade de Ponte Nova – Jubileu de Ouro 

Pe. Josafat Gaudeda  
28/04/2019 Linha Ponte Nova  

12ª Festa da Soja  
04/05/2019 - 

05/05/2019 
Linha Ponte Alta  

Hailka  05/05/2019 Pátio do Centro Paroquial São Josafat  

Festa da Comunidade – Igreja Imaculada Conceição  12/05/2019 Linha Cachoeirinha 

Almoço Polonês com tarde dançante  19/05/2019 
Centro de eventos Nossa Senhora das 

Graças  

3ª Corrida das Estações – Outono  19/05/2019 Centro de Eventos Terra das Cachoeiras  

Festa da Comunidade Papanduva de Baixo – São João 

Batista  

19/05/2019 - 

19/05/2019 
Linha Papanduva de Baixo 

Festa da Comunidade Barra Vermelha – Igreja São 

Demétrio  
26/05/2019 Linha Barra Vermelha  

1ª Corrida Circuito do Lago  02/06/2019 Lago Municipal  

104ª Festa de São João Batista  
14/06/2019 - 

23/06/2019 
Centro Social São João Batista  

Palco Cultural Junino  
14/06/2019 - 

23/06/2019 
Centro Social São João Batista  

II Caminhada Internacional “Pinheiro de Pedra” e II 

Cicloturismo Rota "Pinheiro de Pedra" 
16/06/2019 Linha Ponte Nova 

5ª Corrida de Carinho de Rolimã  23/06/2019 Centro  

3ª Corrida e Caminhada de São João Batista  23/06/2019 Matriz São João Batista  

Festa da Comunidade de Barra Bonita - Padroeiro Cristo 

Rei  
07/07/2019 Linha Barra Bonita 

Tarde Festiva com Queima de Fogueira em Linha Barra 

Vermelha  
21/07/2019 Linha Barra Vermelha 

4ª Corrida das Estações – Inverno  21/07/2019 Centro de Eventos Terra das Cachoeiras  

6ª Festa da Erva Mate  
03/08/2019 - 

04/08/2019 
Linha Rio D’Areia 

29ª Noite Ucraniana  03/08/2019 Centro Paroquial São Josafat  

Festa da Comunidade - Padroeiro Transfiguração do 

Nosso Senhor  
04/08/2019 Linha Paraná Sede  

X FENAFEP – Festa Nacional Do Feijão Preto  
09/08/2019 - 

12/08/2019 
Centro de Eventos Terra das Cachoeiras  

Palco Cultural da X FENAFEP  
09/08/209 - 

11/08/2019 
Centro de Eventos Terra das Cachoeiras 

3ª Corrida FENAFEP  11/08/2019 
Igreja Matriz São João Batista - Centro de 

Eventos Terra das Cachoeiras  

Aniversário do Município  12/08/2019 Centro 

X Semana da Comunidade Ucraniana  
19/08/2019 - 

25/08/2019 
Centro Paroquial São Josafat  

Tarde Festiva em Barra Vermelha  01/09/2019 Linha Barra Vermelha 

Caminhada e Benção da Lavoura 14/09/2019 Linha Barra Bonita 

5º Corrida das Estações - Primavera 21/09/2019 Centro de Eventos Terra das Cachoeiras  
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EVENTO 2019 DATA LOCAL 

Caminhada Internacional na Natureza – Faxinal Derevo - 

Papanduva de Baixo  
29/09/2019 Linha Papanduva de Baixo  

Festa da Padroeira Nossa Senhora do Patrocínio  29/09/2019 Linha Esperança  

Festa em Honra à Nossa Senhora Aparecida  12/10/2019 Catedral Imaculada Conceição  

V Virada Cultural / Festival de Arte Integrada  
17/10/2019 - 

18/10/2019 
Centro  

2ª Corrida e Caminhada Rosa  19/10/2019 Centro de Eventos Terra das Cachoeiras  

Festa da Comunidade – Igreja São Demétrio  27/10/2019 Linha Barra Vermelha  

8º Passeio Ciclístico das Cachoeiras Gigantes  03/11/2019 Linha Barra Vermelha  

Festa do Padroeiro São Josafat 
08/11/2019 - 

10/11/2019 
Centro Paroquial São Josafat  

2ª Corrida Circuito do Lago  17/11/2019 Lago Municipal  

Dia Municipal do Turismo  17/11/2019   

Festa de Nossa Senhora das Graças  
15/11/2019 - 

24/11/2019 
Centro Social São João Batista  

Festa da Comunidade – Igreja São Nicolau  01/12/2019 Linha Barra D’Areia  

25º Natal Verdade  
06/12/2019 - 

10/12/2019 
Centro 

Palco Cultural Natalino  
07/12/2019 - 

10/12/2019 
Centro 

Festa da Comunidade – Igreja Imaculada Conceição  15/12/2019 Linha Cachoeirinha  

Fonte: PMP, 2019. 

Há empresas organizadoras de eventos no município e serviços básicos de apoio aos mesmos. Os meios 

de hospedagem, em sua maioria, possuem algum espaço para eventos também. Assim como os clubes 

mencionados no Subitem 6.7.6. 

6.7.6 LAZER 

Sobre equipamentos de lazer e de acesso à cultura, destaca-se a Casa de Cultura com extensa 

programação de cursos e atividades voltadas à comunidade. Há cinema, o Cinema.com funcionando 

de quarta à segunda-feira com três filmes em média na programação. O esporte é estimulado, por 

exemplo, por escolinhas da secretaria municipal de esportes com basquetebol, futsal, handebol e 

voleibol nas categorias masculino e feminino, na faixa etária de 09 (nove) a 17 anos. Há praças no 

município, como a Praça Coronel José Durski com grande playground e a Praça Firmo Mendes de 

Queiroz – Praça da Matriz. A área pública de lazer Lago Municipal está em revitalização. Há clubes, 

como o XII de novembro que oferece bailes e festas, o Prudentópolis Clube de Campo, a Associação 

Atlética do Banco do Brasil (AABB), além do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Rincão da Amizade. 

Além de barzinhos, os jovens costumam frequentar a casa noturna “Escritório Acoustic Bar”. Na área 

rural, com o fechamento do Recanto Cassiano, não há área pública de lazer organizada. Outra 

propriedade privada tradicional de lazer, mas que se preocupava em ser acessível à comunidade, era 

o Recanto Rickli, que se encontra fechado. Uma nova iniciativa na área rural é o Passo Velho área de 

lazer, camping, bar e eventos. Na Figura 6.18 constam alguns registros desses espaços. 

Figura 6.18  Alguns equipamentos de lazer de Prudentópolis. 

 
Legenda: A – Praça da Matriz; B – Passo Velho. Fonte: registros do Autor, 2019. 

B A 
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6.7.7 OUTROS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS 

Na Praça Coronel José Durski há o centro de informações turísticas que atende no número de telefone 

(42) 3908 1105 e e-mail: infotur@prudentopolis.pr.gov.br. (Figura 6.19). 

Figura 6.19  Centro de informações turísticas de Prudentópolis. 

 
Fonte: registro do Autor, 2019. 

Outro importante serviço é dos guias de turismo. No Quadro 6.13 é possível acessar a relação dos que 

possuem Cadastur, haja vista que é uma profissão regulamentada dentro do setor do Turismo que exige 

tal cadastro. 

Quadro 6.13  Guias de Turismo com Cadastur. 

NOME TELEFONE E-MAIL 

Alexsandro Skavroski 42 99936 2959 alexska_@hotmail.com 

Cassilda Rosa de Oliveira 42 99810 6543 não disponível 

Cristiane Rodrigues Assunção  42 99973 8762 não disponível 

Cristiano Swarecz  42 98406 7915 jkswarecz@gmail.com 

Fabio Ravanello Matos 42 99832 4991 fabiogtur84@gmail.com 

Gioverli Martins (Coquinho) 42 99901 4150 gilverli@bol.com.br 

Josemar Machado 42 99947 0658 não disponível 

Leomar Jose de Quadros  42 99913 9026 não disponível 

Luciano Voyvoda  42 99943 8464 lucianovoyvoda@gmail.com 

Marcio Alexandre da Silva 42 3446 6685 silvamarcio29@hotmail.com 

Marcos Kuchra  42 99942 2620 marcolh.kuchra@gmail.com 

Marizete Florindo 42 99858 3317 não disponível 

Marlene Martnhuk 42 99929 2805 marlenemartinhuk@hotmail.com  

Ricardo Beraldo 42 99822 7777 contato@saltosete.com.br 

Valdecir Soares de Franca  42 99810 6543 não disponível 

Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

mailto:infotur@prudentopolis.pr.gov.br
mailto:alexska_@hotmail.com
mailto:jkswarecz@gmail.com
mailto:fabiogtur84@gmail.com
mailto:gilverli@bol.com.br
mailto:lucianovoyvoda@gmail.com
mailto:silvamarcio29@hotmail.com
mailto:marcolh.kuchra@gmail.com
mailto:marlenemartinhuk@hotmail.com
mailto:contato@saltosete.com.br
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6.8 ATRATIVOS TURÍSTICOS 

Prudentópolis apresenta atrativos de significativa diversidade enquadrados nas categorias que 

correspondem, principalmente, aos naturais, culturais, de atividades econômicas e faxinais, e eventos.  

6.8.1 ATRATIVOS TURÍSTICOS NATURAIS 

O potencial para o turismo em áreas naturais em Prudentópolis já foi anteriormente destacado e é 

evidente por suas características físicas. Vale ressaltar que para a atividade turística ocorrer, os atrativos 

turísticos devem se configurar em produtos formalizados legalmente oferecendo serviços e experiências 

para os visitantes e turistas, e devem ser comercializados por diferentes canais de distribuição. 

Assim, observa-se que o município possui muitos potenciais e atrativos, porém, poucos produtos turísticos. 

Kaminski (2013) subdividiu os atrativos turísticos e potenciais de Prudentópolis por seus três cânions: 

Cânion Barra Bonita, Cânion do Rio dos Patos e Cânion do Rio São João. No Cânion Barra Bonita a 

visitação é realizada nas propriedades particulares: Recanto Perehouski que vem se divulgando como 

Cachoeira Perehouski (Figura 6.20A); e a RPPN Ninho do Corvo.  

O Recanto possui gestão familiar, se destaca pela oferta de pratos típicos ucranianos com caráter 

caseiro, oferece, além da apreciação da paisagem, o banho de rio, atividade muito procurada pelos 

visitantes. Também, em alta temporada possui público interessado no acampamento. Destaca-se a 

paisagem rural para se chegar aos atrativos, com propriedades que possuem características peculiares 

pintadas de cores fortes com poucos muros e cercas (Figura 6.20B). 

Figura 6.20 Paisagem rural de Prudentópolis na região do MNE Salto São João. 

 
Legenda: A – Entrada da Cachoeira Perehouski; B – Propriedade na paisagem rural. Fonte: registros do Autor, 2019. 

A RPPN Ninho do Corvo é um produto estruturado, investe em divulgação e promove atividades de 

aventura batizada com nomes peculiares como a rapelesa e corvolesa. Oferece também tirolesa e a 

combinação das atividades no “circuito cânion”. Na alta temporada (de 7 de setembro até a Páscoa) 

recebe alguns visitantes que apenas vão conhecer a área, mas a maior parte de seu público é formado 

por turista de aventura que busca atividades organizadas. Nos outros meses do ano costuma receber 

público corporativo que utiliza a estrutura para treinamentos e alia as atividades oferecidas pelo Ninho 

do Corvo. 

No cânion do rio dos Patos, localizado na divisa com o município de Guamiranga, destaca-se o Salto 

Barão do Rio Branco, com aproximadamente 60 metros, que é muito visitado, porém não há 

organização da visitação e segurança. Do ponto de vista profissional, é até irresponsável a divulgação 

deste local como atrativo turístico. Neste cânion também se encontra o Salto Sete, com 77 metros de 

queda livre, acesso à base por trilha estruturada de 1.400 m aberta ao público mediante pagamento 

de taxa de visitação. Outras atividades de observação do salto e do rio são oferecidas aos hóspedes 

da Pousada Salto Sete. O Salto Manduri também está presente no rio dos Patos e, no momento, não 

está aberto à visitação. 

No extenso cânion do rio São João, localizado na Barra Bonita, o principal atrativo é o Salto São João 

dentro do MNESSJ cujas características de visitação estão expostas no Subitem 6.12. 

A Escarpa da Serra da Esperança também proporciona atrativos naturais para o Turismo. Do Salto São 

Francisco tem-se a vista para a serra, este salto é considerado o mais alto da região Sul do país, 

possuindo aproximadamente 196 metros de queda livre. Está localizado em uma tríplice divisa dos 

municípios de Guarapuava, Prudentópolis e Turvo o que dificulta sua apropriação como atrativo de 

Prudentópolis, pois o acesso ocorre via Guarapuava. De toda forma, é o salto mais desejado pelos 

A B 
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turistas que vem à região. Segundo Silva e Oka-Fiori (2008) pode-se no seu perfil visualizar os níveis de 

derrames basálticos da Formação Serra Geral. 

No Quadro 6.14 constam apenas os atrativos divulgados pela PMP (2019), os quais possuem estruturas e 

serviços. 

Quadro 6.14 Atrativos turísticos naturais de Prudentópolis. 

NOME ENDEREÇO TELEFONE 
HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO 
SITE/E-MAIL 

VALOR 

 (junho 2019) 

Cachoeira 

Perehouski 

Linha Paraná 

Sede  

42 3446 3329 Todos os dias -  

8h - 18h 

www.recantoperehouski.com.

br / 

recantoperehouski@gmail.co

m 

R$ 10 por 

pessoa 

MNE Salto São 

João  

Linha Antônio 

Olimpo 

42 3446 3946 Qua. a Seg. –  

9h - 16h 

monumentosaojoao@prudent

opolis.pr.gov.br 

Gratuito 

RPPN Ninho do 

Corvo 

Linha Paraná  42 999113 5433 Atendimento 

mediante 

agendamento 

www.ninhodocorvo.com.br / 

contato@ninhodocorvo.com.

br  

R$ 20 por 

pessoa 

Salto São 

Francisco 

Estrada Federal 

s/n | Entrada 

pela BR 277 via 

Guarapuava 

42 99815 1881 Sempre Aberto Não disponível Gratuito 

Salto São 

Sebastião/ 

Salto Mlot 

Linha São 

Sebastião 

42 99930 2175 Sempre Aberto Não disponível Gratuito 

Salto Sete - 

Ecoturismo e 

Aventura 

Linha Nova 

Galícia s/n 

42 99822-7777 Sex. Sáb e Dom. –  

 9h -17h 

www.saltosete.com.br / 

contato@saltosete.com.br 

R$ 10 por 

pessoa 

Fonte: PMP, 2019. 

Evidenciando o slogan de Terra das Cachoeiras Gigantes (Figura 6.21), há diversas outras quedas-

d’água como o Salto Jacutinga, o Salto Manduri, o Salto do Tony, o Salto São Sebastião. 

Figura 6.21  Saltos da "Terra das Cachoeiras Gigantes". 

 
Legenda: A – Salto Sete; B – Salto Barão do Rio Branco; C – Salto São Francisco. Fonte: registros do Autor, 2019. 

As características naturais de Prudentópolis podem ser argumento para o Geoturismo, se organizados 

como produtos de visitação. Além dos locais já citados, tem-se também: 

 Pinheiro de Pedra: uma das ocorrências mais importantes do Brasil de troncos fósseis, este 

patrimônio encontra-se situado na área rural (Faxinal Taboãozinho, localidade de Ponte 

Nova). 

 Afloramento da Formação Botucatu: localiza-se no município de Guarapuava em local de 

fácil acesso no limite sul com o município de Prudentópolis. Um dos únicos locais onde o 

Arenito Botucatu aflora na Escarpa da Esperança. O tema de interpretação pode ser o de 

B C A 
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como se deu a intercalação deste deserto eólico com os derrames basálticos, e seu 

posterior recozimento por novos derrames (SILVA E OKA-FIORI, 2008). 

 Morro do Chapéu: localizado em Prudentópolis, é um testemunho da escarpa da 

Formação Serra Geral que recuou até atingir a configuração atual. Encontra-se em local 

de fácil acesso, próximo ao afloramento da Formação Botucatu, sendo a BR-277 e o 

mirante os elementos que possibilitam sua apreciação (SILVA E OKA-FIORI, 2008). 

 Saltos Barra Grande e Fazenda Velha (Saltos Gêmeos): O Salto Barra Grande possui 130 

metros e o Salto Fazenda Velha 100 metros de altura. Os saltos se formam a partir da 

escarpa do terceiro planalto paranaense (Escarpa da Esperança). Esta se caracteriza 

como um degrau abrupto que marca o limite leste dos derrames vulcânicos ocorridos em 

toda a Bacia do Rio Paraná, no Jurássico-Cretáceo.  

6.8.1.1 Turismo em Áreas Naturais e a Segurança 

Tragédias e acidentes envolvendo turistas são comuns, mas não podem acontecer por 

irresponsabilidade dos gestores da atividade turística. A maior parte dos casos acontece com situações 

de afogamento, o que é presente na realidade de Prudentópolis. No Quadro 6.15 apresenta-se a 

seleção de algumas manchetes e links para notícias que não contribuem para a imagem do destino 

turístico. A maior parte dos casos ocorreram na área do Salto Barão do Rio Branco onde não há gestão 

da visitação e, mesmo assim, pela facilidade de acesso e gratuidade integra roteiros até mesmo de 

agências de turismo.  

Quadro 6.15  Acidentes trágicos com turistas em Prudentópolis. 

DATA MANCHETE LINK PARA A NOTÍCIA 

13/11/2009 Corpo de adolescente é achado em cachoeira em 

Prudentópolis 

https://radionajua.com.br/noticia/noticias/p

olicial/corpo-de-adolescente-e-achado-

em-cachoeira-em-prudentopolis/2296/ 

24/12/2012 Turista cai em cachoeira e desaparece em Prudentópolis https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-

cidadania/turista-cai-em-cachoeira-e-

desaparece-em-prudentopolis-

33cawsh6kzusxy4xa6idwxj66/ 

19/11/2014 Ponto turístico de Prudentópolis registrou sétima morte https://radionajua.com.br/noticia/noticias/p

olicial/ponto-turistico-de-prudentopolis-

registrou-setima-morte/28782/ 

02/02/2015 Homem morre após cair durante rapel em cachoeira de 

Prudentópolis, no PR 

Rapaz desapareceu no início da tarde desta segunda (2) e 

foi achado morto. Queda foi no Salto Barão do Rio Branco, 

que tem 60 m de queda-d'água. 

http://g1.globo.com/pr/campos-gerais-

sul/noticia/2015/02/homem-morre-apos-cair-

durante-rapel-em-cachoeira-de-

prudentopolis-no-pr.html 

26/02/17 Jovem de 21 anos morre ao cair de cachoeira do interior do 

Paraná 

Garota caiu de 15 metros do Salto Barão Rio Brando, em 

Prudentópolis. De acordo com os bombeiros, vítima pulou 

grade de proteção. 

http://g1.globo.com/pr/campos-gerais-

sul/noticia/2017/02/jovem-de-21-anos-

morre-ao-cair-de-cachoeira-do-interior-do-

parana.html 

01/02/2019 Tragédia em rio acaba com três mortos da mesma família https://d.arede.info/campos-

gerais/247716/tragedia-em-rio-acaba-com-

tres-mortos-da-mesma-familia 

Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

O Recanto Rickli onde se localiza também o Salto Manduri teve, em 2011, um episódio de acidente com 

visitante na piscina por um salto malsucedido que ocasionou paraplegia. No julgamento, em 2015, o 

visitante ganhou a ação, mesmo os proprietários afirmando que foi irresponsabilidade do acidentado. 

Dessa forma, os proprietários seguem pagando pensão alimentícia e devido a repercussão do caso 

fecharam a propriedade que era tradicional e bastante visitada na região9. 

O local era muito representativo e tradicional para o turismo e o lazer na região, está ainda presente em 

diversos materiais promocionais impressos e ambientes de internet. Possui grande estrutura para 

alimentação e lazer (áreas para churrasqueiras, piscina, descanso, entre outros). Por questão de 

segurança não permitiam a entrada no rio, apenas a observação do Salto Manduri. 

                                                      

9Disponível em: https://tj-pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/172396934/agravo-de-instrumento-ai-12057360-pr-

1205736-0-acordao/inteiro-teor-172396944. Acesso em maio de 2019 

https://radionajua.com.br/noticia/noticias/policial/corpo-de-adolescente-e-achado-em-cachoeira-em-prudentopolis/2296/
https://radionajua.com.br/noticia/noticias/policial/corpo-de-adolescente-e-achado-em-cachoeira-em-prudentopolis/2296/
https://radionajua.com.br/noticia/noticias/policial/corpo-de-adolescente-e-achado-em-cachoeira-em-prudentopolis/2296/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/turista-cai-em-cachoeira-e-desaparece-em-prudentopolis-33cawsh6kzusxy4xa6idwxj66/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/turista-cai-em-cachoeira-e-desaparece-em-prudentopolis-33cawsh6kzusxy4xa6idwxj66/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/turista-cai-em-cachoeira-e-desaparece-em-prudentopolis-33cawsh6kzusxy4xa6idwxj66/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/turista-cai-em-cachoeira-e-desaparece-em-prudentopolis-33cawsh6kzusxy4xa6idwxj66/
https://radionajua.com.br/noticia/noticias/policial/ponto-turistico-de-prudentopolis-registrou-setima-morte/28782/
https://radionajua.com.br/noticia/noticias/policial/ponto-turistico-de-prudentopolis-registrou-setima-morte/28782/
https://radionajua.com.br/noticia/noticias/policial/ponto-turistico-de-prudentopolis-registrou-setima-morte/28782/
http://g1.globo.com/pr/campos-gerais-sul/noticia/2015/02/homem-morre-apos-cair-durante-rapel-em-cachoeira-de-prudentopolis-no-pr.html
http://g1.globo.com/pr/campos-gerais-sul/noticia/2015/02/homem-morre-apos-cair-durante-rapel-em-cachoeira-de-prudentopolis-no-pr.html
http://g1.globo.com/pr/campos-gerais-sul/noticia/2015/02/homem-morre-apos-cair-durante-rapel-em-cachoeira-de-prudentopolis-no-pr.html
http://g1.globo.com/pr/campos-gerais-sul/noticia/2015/02/homem-morre-apos-cair-durante-rapel-em-cachoeira-de-prudentopolis-no-pr.html
http://g1.globo.com/pr/campos-gerais-sul/noticia/2017/02/jovem-de-21-anos-morre-ao-cair-de-cachoeira-do-interior-do-parana.html
http://g1.globo.com/pr/campos-gerais-sul/noticia/2017/02/jovem-de-21-anos-morre-ao-cair-de-cachoeira-do-interior-do-parana.html
http://g1.globo.com/pr/campos-gerais-sul/noticia/2017/02/jovem-de-21-anos-morre-ao-cair-de-cachoeira-do-interior-do-parana.html
http://g1.globo.com/pr/campos-gerais-sul/noticia/2017/02/jovem-de-21-anos-morre-ao-cair-de-cachoeira-do-interior-do-parana.html
https://d.arede.info/campos-gerais/247716/tragedia-em-rio-acaba-com-tres-mortos-da-mesma-familia
https://d.arede.info/campos-gerais/247716/tragedia-em-rio-acaba-com-tres-mortos-da-mesma-familia
https://d.arede.info/campos-gerais/247716/tragedia-em-rio-acaba-com-tres-mortos-da-mesma-familia
https://tj-pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/172396934/agravo-de-instrumento-ai-12057360-pr-1205736-0-acordao/inteiro-teor-172396944
https://tj-pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/172396934/agravo-de-instrumento-ai-12057360-pr-1205736-0-acordao/inteiro-teor-172396944
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Assim, acredita-se que os incidentes gerados pela falta de gestão da segurança dos visitantes, servirão 

de aprendizado para o Turismo no município. 

6.8.2 ATRATIVOS TURÍSTICOS CULTURAIS 

Os atrativos naturais são importantes para o turismo em Prudentópolis, mas alguns autores destacam 

que a exclusividade e particularidade única é a presença ucraniana. Lubachevski (2008) em pesquisa 

de mestrado destacou que seus entrevistados do poder público, da igreja e da comunidade são 

unânimes em destacar as manifestações materiais e imateriais da imigração ucraniana no município. O 

grupo italiano foi identificado como o segundo em destaque e no distrito rural de Jaciaba a 

predominância era de poloneses, compondo 96% da população. 

Dessa forma, a cultura em Prudentópolis é, predominantemente, marcada pela colonização ucraniana 

e está expressa na religiosidade, na gastronomia, nas artes, no vestuário, na arquitetura, no dialeto 

(ucraíno), sendo valorizada e expressada nos costumes, edificações e manifestações de seu povo 

conforme apresentado nos subitens a seguir, configurando-se em importantes atrativos no município de 

Prudentópolis. 

6.8.2.1 Religiosos 

A religiosidade católica é marcante na cultura prudentopolitana, expressa em seu patrimônio material 

religioso com muitas igrejas e outras construções relativas à ela, inclusive com a possibilidade de 

observação e participação na liturgia de rito bizantino (ucraniano) (Figura 6.22). 

Figura 6.22  Algumas das igrejas consideradas atrativos religiosos de Prudentópolis. 

  

 
Legenda: A – Igreja São Josafat; B – Igreja São Demétrio; C – Igreja Cristo Rei; D – Igreja Nossa Senhora do Patrocínio. 

Fonte: registros do Autor, 2019. 

Destaca-se, ainda, como referência ao turismo religioso, a estátua com imagem de Santa Marina no 

Colégio Santa Olga e o túmulo da Irmã Anatólia no Cemitério Municipal de Prudentópolis. Está em 

análise um processo de beatificação da Irmã Anatólia que, segundo relatos e diversas manifestações 

em placas de agradecimento em seu túmulo, já proporcionou milagres aos devotos. (Figura 6.23). 

C D 

B A 
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Figura 6.23  Elementos religiosos considerados atrativos em Prudentópolis. 

 
Legenda: A – Túmulo de Irmã Anatólia no Cemitério Municipal de Prudentópolis; B – Estátua de Santa Marina no 

Colégio Santa Olga; C – Portão de entrada do Cemitério Municipal de Prudentópolis. Fonte: registros do Autor, 2019. 

6.8.2.2 Artísticos 

A cultura ucraniana está expressa na arte através da dança, bem representada pelo grupo folclórico 

Vesselka (Figura 6.24A) e na Irmandade dos Cossacos (Figura 6.24B), bem como nas pinturas, entre outras 

manifestações artísticas. Todos estes elementos são de interesse turístico quando se tornam experiências 

e produtos e os principais deles estão aqui apresentados. 

 Grupo Folclórico Vesselka 

O Grupo Folclórico Ucraniano Vesselka (2019) fundado em 1958 é formado por 90 componentes, de 

faixa etária distinta com o Grupo Adulto onde quase todos são adolescentes, em média 16 a 26 anos, 

Grupo Juvenil e Grupo Infantil.  

O grupo é considerado uma associação civil, de caráter cultural, de duração 

indeterminada, sem fins lucrativos, sob responsabilidade da Paróquia São 

Josafat, porém é uma associação civil decretada de utilidade pública federal 

constituída por um estatuto que a normativa desde a data de 15 de março 

de 1989. Tem sede e foro na cidade de Prudentópolis - Paraná, à Rua Cons. 

Rui Barbosa, 201 (GRUPO FOLCLÓRICO UCRANIANO VESSELKA, 2019). 

Há registros de apresentações do Vesselka para grupos de turistas, a Amazing Tour vem promovendo 

esta experiência. 

 Irmandade dos Cossacos 

Corrent (2017) destaca que a Irmandade dos Cossacos de Prudentópolis foi fundada em 20 de março 

de 2008, e é a primeira e única no Brasil formalizada. Uma de suas principais finalidades é a participação 

na guarda de Sexta-Feira Santa e no Sábado de Aleluia para realizar a vigília do Santo Sudário. Para 

tornar-se um cossaco é preciso fazer um juramento, no qual o participante se compromete a estar na 

cidade durante as próximas datas de Páscoa. Nesta época, a Irmandade dos Cossacos constrói um 

cenário para retratar as aldeias e vilas onde viviam os ucranianos e os pertencentes ao exército 

Cossaco, e ali realizam performances (Figura 6.24C). 

B A 

C 
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Figura 6.24  Grupo folclórico Vesselka e Irmandade dos Cossacos de Prudentópolis 

 
Legenda: A – Grupo Vesselka; B – Irmandade dos Cossacos; C – Vila dos Cossacos em época de Páscoa. Fonte: A – 

Diário do Sudoeste, 2019; B – Irmandade dos Cossacos, 2019; C – registro do Autor, 2019. 

 Pinturas e Outras Artes Manuais 

Antonio e Cardozo (2008) tratando sobre o artesanato, constataram que apenas uma mínima parcela 

dos entrevistados dava continuidade à tradição ucraniana, tanta na criação das pêssankas (ovos de 

avestruz, galinha, codorna e pássaros com suas cascas pintados por meio de técnica peculiar à base 

de cera de abelhas, representam símbolos com significados específicos como a história da 

humanidade, suas crenças, esperanças e anseios); na técnica petrekiuka, pintura em madeira na forma 

de “gotas” uma vez que o traço de todos os desenhos, que representam paisagens (plantas/flores) 

principalmente, lembram gotas; e nos bordados (muito estimados na cultura ucraniana). Os pontos dos 

bordados são variados e se destaca o ponto cruz com motivos ornamentais com simbologia na 

mitologia. Como curiosidade, dia 16 de maio é dia da Vyshyvanka, a camisa bordada ucraniana. 

Segundo informação nas páginas de mídias sociais do Grupo Vesselka, sua “origem mostra vários 

elementos que simbolizam a percepção do mundo e as crenças dos ucranianos”, “é como um talismã 

bordado com símbolos para proteger as pessoas dos maus espíritos, por isso o bordado é aplicado no 

decote, punhos, ombros, costas e bainha”.  

A Figura 6.25 apresenta alguns dos elementos artísticos produzidos em Prudentópolis. 

Figura 6.25  Elementos artísticos da cultura ucraniana produzidos em Prudentópolis. 

 
Legenda: A – Pêssankas; B – Petrekiuka; C – Vyshyvanka. Fonte: registros do Autor, 2019. 

 Museus 

A cultura ucraniana, a imigração, colonização (história do município desde sua origem) e a religiosidade 

da população pode ser conhecida nos dois museus da cidade: o novo Museu das Irmãs Servas de Maria 

Imaculada (Figura 6.26 A e B) e Museu do Milênio (Figura 6.26 C). 

C A B 

A C B 
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Figura 6.26   Museus de Prudentópolis. 

 
Legenda: A – Museu das Irmãs Servas de Maria Imaculada; B – Artesanato no Museu das Irmãs; C – Museu do Milênio. 

Fonte: registros do Autor, 2019. 

6.8.2.3 Gastronômicos 

A gastronomia pode ser até mesmo a principal motivação de turistas e visitantes, assim, o turismo 

gastronômico é uma alternativa para Prudentópolis. Pontarollo e Grechinski (2015) citam Horbatiuk (1983, 

p.77-78) que apresenta os pratos nacionais ucranianos são:  

borsch (sopa de beterraba), halushky (é uma massinha feita de farinha de 

trigo colocada em caldo temperado), varenyky chamado de pirohy no oeste 

ucraniano (pequeno pastel recheado de batata, requeijão, repolho fervido e 

comido com creme azedo, manteiga ou mel), holubtsy (quirera de arroz ou 

trigo, temperada e enrolada em repolho), Kasha (Mingau de quirera), Kysil 

(Mingau azedo de farinha de trigo; no sul da Ucrânia, Kylesha ou Mamalyga 

mingau de fubá), e variadas sopas com massa de farinha (Zatyrka) e repolho 

(Kapusnyak).Os pratos rituais são a Kutja (trigo e mel) e o uzvar (prato de natal 

de frutas secas). 

Antonio e Cardozo (2008) destacam que a gastronomia oriunda da Ucrânia ainda é preservada em 

Prudentópolis e os pratos mais comuns são (houve aqui adaptação na escrita dos pratos, alguns termos 

oriundos também do polonês): 

 Borsch: sopa de sabor azedo a base de beterraba, repolho e couve, com costela ou lombo 

de porco, acompanhada de pão.  

 Varéneke (ucraniano)/Pierogue (polonês): pastel de massa amanteigada à base de trigo 

fermentado e recheados batata com requeijão ou feijão, acompanhado com molhos. 

 Holubsti ou Hulopti: charuto feito com recheio de carne, trigo ou arroz e envolvido em folhas 

de repolho ou couve e cozidos em vapor.  

 Crem/ Chryn: molho à base de raiz forte moída com beterraba.  

 Kubassat: linguiça de carne de porco, frita ou assada. 

 Kasha: quirera de trigo, aveia, milho ou arroz. Servido em variadas formas.  

 Nata: levemente azeda, a base de leite e acompanha carne de porco. 

 Carnes: geralmente de porco ou frango, assadas, defumadas, fritas, abafadas ou moídas. 

A Cracóvia ou Krakóvia se destaca como um embutido típico de Prudentópolis, e é um dos produtos 

mais procurados pelos turistas, à venda em lojas do ramo e em alguns locais turísticos como no próprio 

Monumento Natural Estadual Salto São João. 

No Quadro 6.16 apresenta-se uma listagem com os atrativos culturais materiais de Prudentópolis, 

ressaltando que o patrimônio imaterial (destacado no Subitem 6.2.3.1) também é riquíssimo e pode ser 

agregado na visitação turística. 

Quadro 6.16 Atrativos culturais de Prudentópolis. 

NOME ENDEREÇO TELEFONE FUNCIONAMENTO EMAIL/SITE VALOR1 

Catedral Imaculada 

Conceição 

Av. Getúlio 

Vargas, 771 

42 3525 0286 Todos os dias meron.mazur@gmail.com Gratuito 

Congregação das Irmãs 

Ucranianas de São José 

Comunidade de 

Eduardo Chaves 

42 99931 0151 

42 9142 7345 

Todos os dias Não disponível Gratuito 

A B C 
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NOME ENDEREÇO TELEFONE FUNCIONAMENTO EMAIL/SITE VALOR1 

Igreja Cristo Rei Faxinal Barra 

Bonita 

Telefone não 

disponível 

Todos os dias Não disponível Gratuito 

Igreja da Transfiguração 

de Nosso Senhor Jesus 

Cristo 

Linha Paraná Telefone não 

disponível 

Todos os dias Não disponível Gratuito 

Igreja Matriz São João 

Batista  

Av. São João, 

1686 

42 3446 1450 Todos os dias www.paroquiadesaojoaob

atista.com.br  

Gratuito 

Igreja Natividade de 

Nossa Senhora 

Comunidade de 

Eduardo Chaves 

Telefone não 

disponível 

Todos os dias Não disponível Gratuito 

Igreja São Demétrio  Linha Barra 

Vermelha 

Telefone não 

disponível 

Todos os dias Não disponível Gratuito 

Igreja São Josafat Linha São 

Sebastião 

42 3446 1140 Todos os dias Não disponível Gratuito 

Igreja São Miguel Linha Nova 

Galícia s/n 

Telefone não 

disponível 

Todos os dias Não disponível Gratuito 

Igreja São Miguel 

Arcanjo 

Linha Piquiri Telefone não 

disponível 

Todos os dias Não disponível Gratuito 

Igreja Ucraniana Nossa 

Senhora do Patrocínio 

Linha Esperança Telefone não 

disponível 

Todos os dias Não disponível Gratuito 

Santuário Nossa Senhora 

das Graças 

Rua Cândido de 

Abreu, 1312  

42 3446 1450 Todos os dias Não disponível Gratuito 

Museu do Milênio Rua Candido de 

Abreu s/n 

42 3446 3327 

42 99825 2518 

Seg. Ter. Qui.  Sex. e 

Sáb. - 09:00 - 11:30, 

14:00 - 17:00  

Dom. - 08:30 - 11:30 

museumilenio@yahoo.com.

br  

R$ 5 por 

pessoa 

Museu Histórico das 

Irmãs Servas de Maria 

Imaculada 

Rua Rui Barbosa, 

1426 

42 3446 1391 

|42 99990 

5219 

Seg. a Sex. - 08:30 - 

11:30, 13:00 -17:00 

Sáb. - 08:30 - 11:30  

Dom. e Feriados – 

com agendamento  

museuhistoricosmi@gmail.c

om 

R$ 5 por 

pessoa 

Casa da Cultura Rua 12 de Agosto, 

1271 

42 3908 1077 Seg. a Qua. - 08:00 - 

12:00, 13:00 - 21:00 

Qui. e Sex. - 08:00 - 

12:00, 13:00 - 17:00  

Sáb. - 16:00 - 18:00 

cultura@prudentopolis.pr.go

v.br  

Gratuito 

Nota: 1 – valores obtidos em junho de 2019. Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

6.8.3 ATIVIDADES ECONÔMICAS E FAXINAIS 

A visitação também pode ocorrer para conhecimento do modo de produção e compras de produtos 

advindos de diversas atividades econômicas. O turismo técnico-científico também pode estar ligado a 

esses espaços. Mesmo alguns dos locais aqui apresentados (Quadro 6.17) não estando dentro da 

classificação de atrativos turísticos da categoria atividades econômicas pelo Ministério do Turismo, 

optou-se por destacar neste subitem atividades que agregam valor à visitação e permitem o 

conhecimento do modo de vida dos prudentopolitanos e faxinalenses. 

Os Faxinais possuem potencialidade para o turismo. Para Chang (apud OLIVEIRA, 2008), o Sistema Faxinal 

envolve:  

“produção animal – criação de animais domésticos para tração e consumo 

com destaque às espécies equina, suína, caprina, bovina e aves; produção 

agrícola – policultura alimentar de subsistência para abastecimento familiar e 

comercialização da parcela excedente, destacando-se as culturas do milho, 

feijão, arroz, batata e cebola; coleta de erva-mate, pinhão – ervais nativos 

desenvolvidos dentro do criadouro e coletados durante a entressafra das 

culturas, desempenhando papel de renda complementar”. 

Há 7 comunidades de Faxinais em Prudentópolis cadastradas junto ao Instituto Ambiental do Paraná 

(IAP) como Áreas Especiais de Uso Regulamentado (ARESUR) e assim têm direito a receber recursos 

provenientes do ICMS Ecológico cujo valor tem sido em torno de 700 mil reais anuais, conforme 

informações extraoficiais, para serem divididos entre os 7 faxinais. Estes visam contribuir para a 

manutenção das áreas de faxinais, tanto nos aspectos naturais como culturais. Logo após a 

promulgação do Decreto Estadual nº 3.446/97 que criou as ARESURs, o município de Prudentópolis 

http://www.paroquiadesaojoaobatista.com.br/
http://www.paroquiadesaojoaobatista.com.br/
mailto:museumilenio@yahoo.com.br
mailto:museumilenio@yahoo.com.br
mailto:museuhistoricosmi@gmail.com
mailto:museuhistoricosmi@gmail.com
mailto:cultura@prudentopolis.pr.gov.br
mailto:cultura@prudentopolis.pr.gov.br
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possuía 16 áreas de faxinais enquadradas nesta categoria. Na atualidade, estas somam sete e 

correspondem ao total dos faxinais remanescentes (LEMES, 2010). São eles: Linha Paraná Anta Gorda, 

Linha Ivaí Anta Gorda, Tijuco Preto, Taboãozinho, Guanabara, Marcondes, Barra Bonita e Papanduva 

de Baixo. 

Quadro 6.17 Atrativos turísticos da categoria atividades econômicas em Prudentópolis. 

NOME ENDEREÇO TELEFONE FUNCIONAMENTO EMAIL/SITE VALOR¹  

Barbaquá Mazur Linha Eduardo 

Chaves 

42 9 9941 4784 

42 9 8821 6822 

atendimento 

mediante 

agendamento 

Não disponível Gratuito 

Horta Orgânica Basílio 

Lis 

Linha Antônio 

Olinto 

42 9 8843 1913  atendimento 

mediante 

agendamento 

Não disponível Colhe e 

Pague 

Mel Colmeia Real Rua Conselheiro 

Rui Barbosa, 

2107 

42 3446 2800 Seg. a Sex. - 7:30 - 

11:45 |13:00 -17:00 

www.melcolmeiareal.co

m.br 

Gratuito 

Vinícola Queimadas Comunidade de 

Queimadas 

42 9 9139 8511 

42 3446 3002 

atendimento 

mediante 

agendamento 

Não disponível Colhe e 

Pague 

Nota: 1 – valores observados em junho de 2019. Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

De acordo com Moreira et al. (2001) o município contou com o “Projeto Ecoturismo como ferramenta 

de desenvolvimento sustentável dos Faxinais de Taboãozinho e Barra Bonita de Prudentópolis”, 

aprovado pelo MMA através do Subprograma Projetos Demonstrativos (PDA) e executado de 2007 a 

2013 pela antiga ONG e atual Instituto Os Guardiões da Natureza (ING). Após estudo de mercado, 

diagnóstico, georreferenciamento e identificação de potencial turístico, em 2008 iniciaram 

capacitações de 36 faxinalenses em curso de Agente Biodinâmico com ênfase em Turismo Rural e 

Ecoturismo. E foi criado o Roteiro dos Faxinais – Prudentópolis, PR. Os roteiros foram planejados para ser 

realizados em 2 dias (com um pernoite) ou somente em 1 dia e foram comercializados entre 2011 e 2013. 

O Faxinal Taboãozinho, que fica distante do MNESSJ, integrava o roteiro o Sítio do Olívio com trilhas a 

cavalo até o local denominado “Caixa-d’Água” que é um mirante natural para se observar a paisagem 

do faxinal. E também, o Sítio Odisval onde era realizada a interpretação do ambiente do Faxinal e o 

modo de vida dos faxinalenses. Hoje, o local destacado com potencial turístico no Taboãzinho é o 

Pinheiro de Pedra na localidade Ponte Nova.  

Na época, indicavam como atrativos do Faxinal Barra Bonita o Sítio Alvorada, o Sítio São João, o 

Recanto Cassiano e a culinária da dona Rosinha. No Sítio Alvorada, ou Sítio da Lucinha, havia produção 

agrícola e de animais, além da possibilidade de contação de “causos” e da explicação sobre o sistema 

dos faxinais, mas, atualmente, planta-se apenas erva-mate e a proprietária mudou-se para a área 

urbana. No Sítio São João era indicada a visita ao mirante do rio São João, onde está o Monumento 

Natural Estadual Salto São João. Desta propriedade, onde hoje se encontra a Pousada Salto São João, 

eram indicadas duas trilhas passando por um SAF (Sistema Agro-Florestal) que abrigava uma plantação 

de maracujá, destinada à exportação. Hoje planta-se morango neste Sistema destinado à merenda 

escolar (PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar), e as culturas mudam conforme as 

demandas deste programa e de outras da Associação de Produtores de Prudentópolis e do ING. Uma 

segunda trilha levava a outro atrativo mencionado no roteiro, o Recanto Cassiano. Este local foi uma 

área de lazer pública na beira do rio São João, que também poderia ser acessado pela estrada. 

Contava com “água encanada, energia elétrica, local para camping, lanchonete, além de seus 

atrativos naturais, como as pequenas quedas de água que possibilitam banho de cachoeira e piscinas 

naturais propícias para banho” (LEMES, 2009). 

A propriedade da dona Rosinha, logo ao lado do MNESSJ, era indicada para apreciação da culinária 

típica ucraniana com destaque para o pierogi ou perohe, o “porquinho na lata” e o borchtz (sopa de 

beterraba) dentre outros pratos. Atualmente o serviço de alimentação só é prestado por ela sob reserva 

e vem atendendo alguns grupos específicos, como os que o ING eventualmente recebe com visitantes 

interessados nos projetos de agricultura biodinâmica e SAF, além da cultura faxinalense. Cabe ressaltar 

o conhecimento acumulado do ING com o “Roteiro dos Faxinais”, constituindo-se assim parceiros para 

o desenvolvimento de projetos de turismo, principalmente com caráter de Base Comunitária. 

O potencial dos faxinais para a visitação é inegável, na região do MNESSJ, com destaque para os 

faxinais Barra Bonita, Linha Ivaí Anta Gorda, e Linha Paraná Anta Gorda. Vários comunitários fazem parte 

da Associação de Produtores de Prudentópolis que até pouco tempo possuía grupo folclórico e uma 

bodega funcionando com artefatos de época. 

http://www.melcolmeiareal.com.br/produtos
http://www.melcolmeiareal.com.br/produtos
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Como informação complementar, mas destacando as características e potencialidades da agricultura 

familiar na região dos faxinais, Skoropada, Lepchak e Bortolotti, (2015) evidenciaram que em 2014 os 

produtos que foram mais comercializados dentro do PNAE foram: morango (45,67%), pão caseiro 

(18,75%), brócolis (5,87%), batata inglesa (4,80%), milho verde (3,19%), doce de frutas (3,17%), alface 

(2,07%), kiwi (1,94%), maracujá (1,67%) e tomate (0,94%). 

Tantos outros faxinais de Prudentópolis possuem potencial turístico, como é o caso do Faxinal conhecido 

como Dérevo e com nome oficial de Papanduva Silva (2012) identificou além da potencialidade 

turística do sistema de faxinal: gastronomia, tradições, museu, trilhas, barbaquá de erva-mate, 

agricultura típica, produtos artesanais e o Salto Samambaia. Mesmo com tantas possibilidades, a pouca 

visitação ainda não servia como fonte de renda para as famílias devido a diversos fatores, como 

condições do acesso, falta de sinalização e divulgação. Há cerca de 100 famílias residentes dentro do 

Faxinal Papanduva, totalizando aproximadamente 400 pessoas, em uma área de 1.450 hectares. 

Segundo Goveia (et. al., 2017) a idealizadora do empreendimento optou por suspender as atividades 

de turismo no Faxinal Dérevo, cessando com a divulgação do turismo rural na localidade e com a 

disseminação do modo de vida e da cultura praticada no sistema faxinal, devido à pouca demanda. 

Atualmente permanece atendendo apenas integrantes do evento anual denominado Caminhada 

Internacional da Natureza, desenvolvido em parceria com a comunidade local e poder público. 

6.8.4 EVENTOS 

A listagem de eventos de Prudentópolis foi apresentada no Subitem 6.7.5 mas, de toda forma, os eventos 

que se constituem como atrativos turísticos são, principalmente: festividades e celebrações de Páscoa; 

Koziá Festyvalh – A Festa do Cabrito e do Folclore Ucraniano; Festas Juninas e principalmente Festa do 

Padroeiro São Josafat e Festa do Padroeiro São João Batista; Rodeio Crioulo Interestadual e a Fenafep 

– Festa Nacional do Feijão Preto. 

Tendo em vista que o MNESSJ leva o nome de São João, cabe aqui ressaltar curiosidades (SENAC, 2005 

e Diocese de Guarapuava10) acerca do santo que é tão celebrado em Prudentópolis. 

São João Batista é o padroeiro da cidade de Prudentópolis e tudo se iniciou quando em 1884, através 

do incentivo do Padre italiano José Stumbo, construíram a primeira capela, a qual recebeu como 

padroeiro São João Batista, devido ao fato de Firmo de Mendes de Queiros (fundador da cidade) e sua 

família serem devotos desse santo. 

Diferente de outros santos adultos, São João é representado por um menino de cabelos encaracolados, 

comemorado na noite em que antecede o seu dia. 

A utilização do fogo, para o homem medieval, era usado para afugentar o satanás entre duas estações 

de colheita, porém, com o passar do tempo essas características foram sendo modificadas e as festas 

juninas estão mais ligadas aos desejos e predições sobre o futuro.  

E para isso surgem algumas simpatias, tais como deixar um galo em jejum por 3 (três) dias para depois 

soltá-lo em um círculo de pessoas com punhados de milho nas mãos. A pessoa à qual o galo se dirigisse 

em busca do milho, casaria antes dos demais; ou, depois de introduzir uma faca no caule de uma 

bananeira, retirando-a na manhã seguinte, identificaria-se na lâmina as iniciais do futuro cônjuge. 

A fogueira é o elemento principal dessas festas, ainda atualmente, porém essa tradição teve início na 

Idade Média, quando com ela espantava-se o diabo no início do ano agrícola, sendo a transição de 

duas estações de colheitas. O ciclo se inicia no dia 13 (Santo Antônio) e vai até dia 29 de junho (São 

Pedro). No passado, a economia baseava-se praticamente integralmente na agricultura, tornando-se 

uma necessidade de sobrevivência a relação estreita com elementos místicos nessa época do ano. 

Destaca-se que alguns eventos podem contribuir com a estruturação de produtos e serviços para o 

turismo, como as Caminhadas da Natureza e eventos de ciclismo (Passeio Ciclístico e Cicloturismo). Um 

exemplo foi o Cicloturismo – Rota Pinheiro de Pedra com o percurso apresentado na Figura 6.27. 

                                                      

10 Disponível em: http://diopuava.org.br/?id=927. Acesso em junho de 2019. 

http://diopuava.org.br/?id=927
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Figura 6.27 Percurso da Rota Pinheiro de Pedra para o Cicloturismo em Prudentópolis 

 
Fonte: Ecobooking, 2019. 

Encerra-se este contexto turístico de Prudentópolis com uma citação de pesquisadores do Turismo da 

região: 

“[...] os proprietários dos empreendimentos acreditam no turismo e no 

fortalecimento da atividade em Prudentópolis, assim, entendem a 

necessidade de medidas e ações que confrontem a sazonalidade, a 

necessidade de fortalecimento e valoração dos recursos culturais de 

infraestrutura, facilitando o acesso aos recursos naturais e de investimentos 

públicos e privados no segmento turístico, promovendo a diversificação da 

oferta turística no município. As principais dificuldades apontadas foram a 

falta de integração da população local no que se refere à sinalização e falta 

de perspectiva com o turismo, a baixa visitação durante o inverno e maior 

valorização da cultura local. Além disso, verificou-se que uma parcela da 

população não dá o devido valor à cultura local, tanto aos seus costumes, a 

língua, a comida e as tradições. É preciso que haja a conscientização da 

população local sobre a riqueza sociocultural que existe no município de 

Prudentópolis-PR e que precisa, para que o seu desenvolvimento aconteça, 

receber o respaldo de toda a comunidade” (MAGANHOTTO et al., 2018). 

6.9 CARACTERIZAÇÃO DE USO PÚBLICO E TURISMO NA UC 

Na localidade de Antonio Olinto (zona rural), a 22 km da sede do município de Prudentópolis situa-se o 

MNE Salto São João, com o salto de mesmo nome, divulgado em materiais promocionais e menções na 

internet com 84 m de altura, situado no cânion e no rio São João. Caetano (2012) mencionou que o 

Salto São João possui 80 m de altura e o local para observação está a 84 m de altura Figura 6.28. 

Como características geológicas e geomorfológicas de interesse aos visitantes, Silva e Oka-Fiori (2007) 

afirmam que o Salto São João foi formado por erosão regressiva de rochas da Formação Teresina, no 

mesmo processo responsável pela formação do cânion do rio. Este cânion apresenta encostas íngremes 

e vales profundos, onde podem ser observados afloramentos da unidade geológica mencionada.  

Mochiutti e Kuraz (2017) ressaltam o valor didático das cachoeiras de Prudentópolis principalmente pela 

abordagem da geomorfologia e da geologia. O Salto São João foi destacado por deixar à vista a 

Formação Teresina, as soleiras de diabásio e os contatos dessas soleiras. Além do cânion a jusante da 

cachoeira.  
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Figura 6.28 Vista aérea do salto e cânion do rio São João. 

 
Fonte: Monumento Natural Salto São João, 201911. 

De acordo com Silva e Gândara (2014) a área do salto e cânion do rio São João, que foi reconhecida 

por eles como um geossítio, pode ser considerada uma das melhores áreas para a prática do geoturismo 

no município de Prudentópolis, especialmente por ser protegido por uma unidade de conservação do 

tipo Monumento Natural. Para tanto, eles sugerem o uso da cartografia digital e outras geotecnologias 

para divulgação, uso e conservação do patrimônio geológico-geomorfológico. 

O Salto São João é local de interesse de visitação e turismo desde os anos de 1990 quando a atividade 

ocorre com maior intensidade em Prudentópolis, pois sempre foi de fácil acesso, além da beleza de seu 

conjunto paisagístico. Em 2012, Caetano calculou o índice de atratividade com metodologia divulgada 

pela Secretaria de Turismo do Paraná em 2008, de alguns locais de Prudentópolis, destacando em 

primeiro lugar o Salto São Francisco (índice 1,56), depois o Recanto Rickli (índice 1,5) e em seguida o 

Salto São João (índice 1,43). Cabe ressaltar que foram considerados o acesso, transporte, equipamentos 

e serviços e valores intrínsecos do atrativo. 

Caetano (2012) destacou alguns trechos da trilha em estado de abandono, ressaltou a área de banho 

antes da queda, criticou a sinalização e a segurança. Existem registros, dessa época, de descidas 

verticais (rapel) nos paredões do cânion próximo a queda-d’água.  

Após a estruturação, desde novembro de 2017 o MNE Salto São João oferece atendimento gratuito aos 

visitantes de quinta a segunda-feira das 9 h às 16 h, fechando às terças-feiras para manutenção e 

atendendo somente grupos agendados de escolas e universidades nas quartas-feiras. Todos os grupos 

com mais de 15 pessoas precisam agendar a visita com dois dias úteis de antecedência. A gestão da 

visitação é atividade da Prefeitura Municipal de Prudentópolis, em gestão compartilhada com o IAP 

(conforme detalhado no Subitem 3.4).  

Há regras para a visitação, como a proibição do consumo de bebidas alcoólicas, da presença de 

animais domésticos e de se fazer fogo.  

6.10 ESTRUTURAS DO MNE SALTO SÃO JOÃO 

Segundo informações da SMT, as estruturas vem sendo motivo de elogios pelos interessados na atividade 

turística em Prudentópolis (empresários, setor público e turistas), como o Centro de Visitantes (CV), 

estacionamentos, alojamento de pesquisadores, além de trilhas e mirantes. Vale ressaltar que, com 

exceção do mirante 2 e trecho de trilha com cerca de 200 m, todas essas estruturas foram construídas 

fora da UC e,  parte delas, em terreno que não pertence ao Estado, conforme apresentado mais adiante 

no Subitem 6.15.1. Destaca-se, ainda, o fato de haver algumas estruturas com placas que remetem à 

                                                      

11 Disponível em: https://www.facebook.com/monumentonaturalsaltosaojoao/. Acesso em junho de 2019. 

https://www.facebook.com/monumentonaturalsaltosaojoao/
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empresa responsável pela edificação destas, conforme apresentado na Figura 6.29 .As estruturas 

construídas à visitação do MNESSJ estão apresentadas no Quadro 6.18. 

Figura 6.29 Placas com nome de empresa construtora das estruturas do MNESSJ. 

 
Legenda: A – Placa instalada em parede externa do CV; B – Placa instalada em pilar de corrimão da trilha curta, 

conforme indicação da seta vermelha. Fonte: registros do Autor, 2019. 

Figura 6.30 Dependências do alojamento de pesquisadores do MNE Salto São João. 

 

 
Legenda: A – Vista da cozinha; B – Vista de área externa; C – Vista da sala; D – Vista de área de serviço; E – Vista de 

banheiro; F – Vista de quarto. Fonte: registros do Autor, 2019. 

A sinalização é elemento da estrutura que merece destaque. Está presente por toda a área do MNESSJ, 

e também em seu entorno imediato. As placas tem função indicativa (com relação à localizações e 

percursos), informativa (em relação a horários de funcionamento), orientativa e educativa (alertas e 

proibições relativas ao comportamento do visitante), conforme mostra a Figura 6.31. Vale destacar que 

todas as placas de sinalização do MNESSJ não obedecem à padronização estabelecida pelo IAP. 

 

A B C 

D E F 
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Quadro 6.18  Estruturas de atendimento ao uso público do MNE Salto São João. 

EST. ITEM DESCRIÇÃO REGISTRO FOTOGRÁFICO EST. ITEM DESCRIÇÃO REGISTRO FOTOGRÁFICO 

S
in

a
li
za

ç
ã

o
 

Placas Há placas indicativas, 

informativas, orientativas e 

educativas (indicando a 

chegada ao local, informando 

horário de funcionamento, 

orientando sobre atividades 

permitidas, itens e atitudes 

proibitivas). Também há 

sinalização indicativa nas trilhas. 

As placas não apresentam a 

padronização do IAP. 

 

C
e

n
tr

o
 d

e
 V

is
it
a

n
te

s 
 

Recepção Situado fora dos limites do MNESSJ, 

com área de 453 m2. 
A recepção está disposta logo na 

entrada do estabelecimento, onde 

há um balcão para preenchimento 

de um formulário que compõe o 

cadastro de visitantes e onde 

também é realizada a entrega de 

materiais de divulgação dos 

atrativos da região. 

 

E
st

a
c

io
n

a
m

e
n

to
 

Veículos leves Situado fora dos limites do 

MNESSJ, o estacionamento tem 

capacidade para 54 veículos, 

tendo lugares demarcados para 

cadeirantes e idosos. 

 

Loja/Cantin

a 

A área da loja/cantina fica no 

interior da estrutura e os produtos 

ali comercializados são de 

responsabilidade da Associação 

Privada Serviços de Obras Sociais 

(SOS) que ali funciona conforme o 

estabelecido Termo de Parceria 

com a PMP ( 

Anexo A). Os produtos 

disponíveis na cantina são 

bebidas não alcoólicas, snacks e 

doces empacotados e produtos 

típicos como o embutido cracóvia. 

Na loja comercializam-se 

artesanatos e souvenires típicos. 

 

Veículos 

pesados 

Capacidade para 4 ônibus. 

 

Sanitários/ 

Fraldário 

Sanitário feminino com 4 sanitários 

comuns, 1 com acessibilidade e 1 

fraldário. 

Sanitário masculino com 4 sanitários 

comuns e 1 com acessibilidade. 
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EST. ITEM DESCRIÇÃO REGISTRO FOTOGRÁFICO EST. ITEM DESCRIÇÃO REGISTRO FOTOGRÁFICO 

C
e

n
tr

o
 d

e
 V

is
it
a

n
te

s   
 

Anfiteatro O anfiteatro é utilizado para 

palestras, atendimento específico 

e repasse de informações 

principalmente para grupos 

escolares. 

 

C
e

n
tr

o
 d

e
 V

is
it
a

n
te

s Área para 

lanches e 

apoio 

Voltada para o lado externo, 

próxima à área da lanchonete 

desativada, fica uma mesa de 

madeira rústica e ladeada por dois 

grandes bancos no mesmo padrão, 

utilizada para fazer lanches e servir 

de apoio. 

 

Copa Utilizada pelos funcionários da 

UC. 

 

Bancos 

para 

descanso 

Na área externa da estrutura há 5 

bancos para descanso e utilização 

dos visitantes, construídos em 

madeira. 

 

Almoxarifado Utilizado para armazenar 

materiais de limpeza e de 

manutenção do local. 

 

Lanchone-

te 

A área para abrigar a lanchonete 

está construída e voltada para o 

lado externo da estrutura. No 

entanto, ainda não está em 

funcionamento por não ter como 

fechar a parte da bancada e assim 

proteger os equipamentos e 

materiais de seu interior. 

 

Sala da 

gerência e 

administração 

Local destinado aos funcionários 

administrativos e à gerência da 

UC. 
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EST. ITEM DESCRIÇÃO REGISTRO FOTOGRÁFICO EST. ITEM DESCRIÇÃO REGISTRO FOTOGRÁFICO 

C
a

sa
 G

u
a

rd
a

-P
a

rq
u

e
 e

 

A
lo

ja
m

e
n

to
 d

e
 P

e
sq

u
is

a
d

o
re

s 

Alojamento de 

pesquisadores  

Edificação situada a 100 m do 

centro de visitantes, de acesso 

restrito aos funcionários. Ainda 

não recebeu pesquisadores 

porque não está equipada e 

atualmente serve como 

residência de servidor da PMP, 

contratado/cargo comissionado. 

Possui amplas dependências 

(sala, cozinha, refeitório, 3 

quartos, 2 banheiros, área 

externa, área de 

serviço/lavanderia (Figura 6.30). 
 

Li
x
e

ir
a

s Lixeiras Há lixeiras para coleta seletiva na 

área externa ao CV, na área 

interna e nas trilhas há lixeiras 

comuns.  

 

Tr
il
h

a
s Trilha curta 

com 

acessibilidade 

Situada no entorno do MNESSJ, é 

suspensa, feita em material de 

madeira plástica e corrimões 

metálicos. 

 

Tr
il
h

a
s Mirante 1 Situado no entorno do MNESSJ, sua 

estrutura é de madeira plástica e o 

guarda corpo de estrutura 

metálica. Possui lixeira e 3 bancos 

para descanso. 

 

Trilha longa Com cerca de 1.140 m apresenta 

grande trecho fora dos limites do 

MNESSJ e apenas um trecho de 

200 m dentro da UC. É 

estruturada em solo com 

pedriscos em alguns trechos, 

principalmente em escadas, 

aclives e declives; apresenta 

corrimões em madeira não 

tratada em alguns trechos; ponte 

com proteção de tela nas laterais 

e demais passarelas em madeira 

não tratada. Placas de 

sinalização e lixeiras em certos 

pontos ao longo de seu percurso. 

 

Mirante 2 Situado dentro dos limites do 

MNESSJ, sua estrutura é de madeira 

plástica e o guarda corpo de 

estrutura metálica. Na área 

próxima a este mirante há uma 

lixeira e 3 bancos rústicos para 

descanso, construídos em madeira 

e que vem sendo vandalizados 

pelos visitantes que retiram 

pedaços para arremessar. 

 

Fotos: registros do Autor, 2019. Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 
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Figura 6.31 Placas de sinalização no MNE Salto São João. 

 

 
Legenda: A – Placa orientativa em relação a comportamento e itens proibidos; B – Placa orientativa destacando a 

proibição de consumo de bebida alcoólica; C – Placa indicativa de distância do mirante 2 (1400 m); D – Placa 

indicativa do mirante 2 (1000 m); E – Placa indicativa do mirante 2 (500 m), danificada; F – Placa orientativa indicando 

proibição para fazer fogo. Fonte: registros do Autor, 2019. 

6.11 ATRATIVOS E ATIVIDADES DE USO PÚBLICO NO INTERIOR E ENTORNO 

DA UC 

A caracterização dos atrativos e atividades presentes na UC e seu entorno imediato está apresentada 

em fichas de uso público (FUPs), na sequência. 

As FUPs foram organizadas para apresentar os atrativos, as trilhas e os acessos da UC e do entorno, 

considerando localização, breve descrição, matriz de avaliação (para atrativos), infraestrutura e 

equipamentos, acesso e sinalização, atividades desenvolvidas, impacto do uso, e registros fotográficos. 

Dessa forma, tem-se: 

 FUP Nº 1 – Atrativos Naturais da UC. 

 FUP Nº 2 – Atrativo Estruturado – Mirante 1. 

 FUP Nº 3 – Atrativo Estruturado – Mirante 2. 

 FUP Nº 4 – Trilha Curta – Entorno da UC. 

 FUP Nº 5 – Trilha Longa – Entorno e interior da UC. 

 FUP Nº 6 – Trilha Deczka - Potencial no entorno da UC. 

 FUP Nº 7 – Trilha Recanto Cassiano – Potencial no entorno da UC. 

 FUP Nº 8 – Atividades Desenvolvidas no MNESSJ.  

 FUP Nº 9 – Acessos.

B A C 

E F D 
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FUP Nº 1 - Caracterização dos atrativos naturais no interior do MNE Salto São João. 

CARACTERIZAÇÃO DE ATRATIVOS NATURAIS DO MNE SALTO SÃO JOÃO 
 

ATRATIVOS RECURSO 

Salto; cânion; rio; paisagem; vegetação Natural  
 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

5000,04/ 72267,44 

51°0’00” / 25°4’30” 

Central 

 

LOCALIZAÇÃO 

 
 

DESCRIÇÃO MATRIZ DE AVALIAÇÃO 

O Salto São João, principal atrativo, possui 

cerca de 84 m de queda formando poço 

de 60 m de diâmetro com profundidade 

desconhecida. O atrativo pode ser 

contemplado tanto do mirante 1 (situado 

no entorno da UC), com uma distância 

aproximada de 1 km, quanto do mirante 2 

(localizado dentro da UC), onde a 

observação acontece ao lado da queda-

d’água. 

O cânion e a paisagem local onde se 

encontram paredões com limites entre a 

Formação Teresina e as soleiras de 

diabásio, cercados por exuberante 

vegetação de Mata Atlântica (típica de 

FOM) que margeiam o rio, podem ser 

observados a partir dos mirantes 1 e 2. 

 

 

 

 

  

Nível de Prioridade 

– Acessibilidade (3): nível médio a elevado, com boas condições de 

acesso por trilhas estruturadas até a região mais próxima aos atrativos 

propriamente ditos. Há acessibilidade total para pessoas com sem 

condições ou com dificuldade de locomoção;  

- Relevância turística (4): nível elevado com local contendo importante 

relevância regional, sendo o salto considerado uma das maiores 

quedas-d’água do município de Prudentópolis; 

- Conservação (4): nível elevado com atrativos relativamente bem 

conservados uma vez que há dificuldade de acesso direto a eles; 

- Fluxo de visitação (3): nível médio a elevado, com fluxo constante de 

visitantes diários, alternando maior ou menor número de visitação em 

determinados períodos ao longo dos dias de funcionamento da UC. 
 

INFRAESTRUTURA 

Não se aplica. 
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ACESSO / SINALIZAÇÃO 

De Prudentópolis até o MNESSJ a estrada é bem sinalizada, desde a saída do centro da cidade até a chegada à 

UC. Conta-se tanto com sinalização turística oficial (placas com pictogramas, indicação de distância e com o nome 

do local traduzido para o inglês e ucraniano) quanto sinalização rodoviária e indicativa do monumento (até mesmo 

placas com fotos do local). As três vias de acesso contém o mesmo trecho inicial estruturado com asfalto, seguido 

por trechos com calcamento (revestimento poliédrico), trechos cascalhados e trechos de chão batido (terra), todos 

com muito boa trafegabilidade e baixa possibilidade de congestionamentos. A UC conta com trilhas que levam à 

observação do salto estruturadas e sinalizadas com placas não padronizadas pelo IAP.   
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Para se observar o Salto São João e todo o seu entorno, como o rio São João, o cânion e a vegetação, é realizada 

a atividade de caminhada pelas trilhas e de contemplação da paisagem através dos mirantes.  
 

IMPACTO DO USO 

O rio e a vegetação podem sofrer impacto caso ocorra o lançamento de lixo; retirada (ou dano) de espécies da 

flora e fauna decorrentes da visitação. 
 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

Legenda: A – Vista do Salto São João através do mirante 1; B – Vista do Salto São João através do mirante 2; C – 

Vista do Salto São João, cânion e vegetação observados pelo mirante 1; D – Vista do rio São João próximo ao início 

do salto; E – Vista do paredão rochoso no cânion; Fotos: registros do Autor, 2019. 
 

Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 

A B C 

E D 
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FUP Nº 2 - Caracterização de atrativo estruturado no entorno do MNESSJ – Mirante 1. 

CARACTERIZAÇÃO DE ATRATIVO ESTRUTURADO DO ENTORNO DO MNE SALTO SÃO JOÃO 
 

ATRATIVO RECURSO 

Mirante 1 Infraestrutural 
 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

500.735 / 7.226.609 Entorno imediato ao setor sudoeste da UC 
 

LOCALIZAÇÃO 

 
 

DESCRIÇÃO MATRIZ DE AVALIAÇÃO 

Situado no entorno imediato do MNESSJ, 

com área de 41,61 m2, permite 

contemplação, à distância, dos atrativos 

naturais da UC. Sua plataforma de 

observação tem capacidade para 

suportar peso médio de até 80 pessoas, no 

entanto, em termos espaciais este número 

pode gerar desconforto ao visitante. Possui 

altura em conformidade com o nível 

exigido pela norma da ABNT (NBR 14718), 

sendo constituída em madeira plástica, 

com guarda corpo de estrutura metálica 

com 1,3 m de altura, corrimão em aço e 

telas de gradio cercando a plataforma. 

Por ser relativamente novo, o mirante 

apresenta ótima condição de uso e 

segurança ao visitante. 

 

 

 

 

 

Nível de Prioridade 

Acessibilidade (4): nível elevado, com ótimas condições de acesso, bem 

estruturado permitindo plena acessibilidade e acomodação a público 

diversificado e às pessoas com dificuldade grave de locomoção;  

Relevância turística (4): nível elevado, por permitir ampla visada da 

paisagem e demais atrativos naturais; 

Conservação (3): nível médio a elevado, com muito boa conservação 

da estrutura e para acomodação de até 20 pessoas com conforto 

espacial; 

Fluxo de visitação (3): nível médio a elevado, com fluxo constante de 

visitantes diários, alternando maior ou menor número de visitação em 

determinados períodos ao longo do dia de funcionamento da UC. 
 

INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS 

O local conta com lixeiras, placas de sinalização (sem padronização do IAP) e 3 bancos para descanso, em formato 

circular, construídos em base de concreto e assento em madeira plástica. 
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ACESSO / SINALIZAÇÃO 

O mirante 1 é acessado a partir do centro de visitantes através de trilha curta e descrita na FUP Nº 4. O local conta 

apenas com sinalização indicativa e educativa (com orientações, proibições, recomendações). 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Permite atividades de lazer como contemplação e observação da paisagem (atrativos naturais descritos na FUP Nº 

1), e realização de registros fotográficos.  
 

IMPACTO DO USO 

Os impactos da visitação observados foram o lançamento de lixo no local, mesmo com a disponibilização de lixeiras, 

avarias nas placas de sinalização e desgaste na estrutura do mirante pelo uso regular deste atrativo.   
 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

 

Legenda: A – Vista geral da plataforma do mirante 1; B – Vista da infraestrutura do entorno do mirante 1, com bancos 

à direita; C – Vista geral do mirante 1 e da entrada da trilha longa (à esquerda) com equipamentos de manutenção 

(lixeira) e apoio (banco), conforme indicado pela seta; D – Vista do detalhe da plataforma do mirante 1 e placa 

informativa à esquerda; E – Vista de público disperso na plataforma em atividade de contemplação. Fotos: registros 

A e B do IAP, 2018; C, D e E do Autor, 2019. 
 

Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 

A B 
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E 



 

210 

 

 

Plano de Manejo do Monumento Natural Salto São João 

Encarte I - Contextualização, Enquadramento e Caracterização da UC e Região 

FUP Nº 3 - Caracterização de atrativo estruturado no entorno do MNESSJ – Mirante 2. 

CARACTERIZAÇÃO DE ATRATIVO ESTRUTURADO DO MNE SALTO SÃO JOÃO 
 

ATRATIVO RECURSO 

Mirante 2 Infraestrutural 
 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

500.000 / 7.226.744 Central 
 

LOCALIZAÇÃO 

 
 

DESCRIÇÃO MATRIZ DE AVALIAÇÃO 

Situado dentro dos limites do MNESSJ, 

próximo ao salto, este mirante permite 

contemplação dos atrativos naturais da 

UC a partir de ângulo de visão diferente 

daquele proporcionado pelo Mirante 1. 

Possui capacidade para suportar o peso 

médio de até 80 pessoas em sua 

plataforma de observação cuja altura está 

em conformidade com o nível exigido pela 

norma da ABNT (NBR 14718). Em termos 

espaciais, um número menor de visitantes 

na plataforma pode garantir mais conforto 

à contemplação.  

Construído recentemente e inaugurado 

em novembro de 2017, apresenta ótima 

condição de uso e segurança ao visitante.  

 

 

 

 

Nível de Prioridade 

Acessibilidade (3): nível médio a elevado, com ótimas condições de 

acesso bem estruturado permitindo boa acessibilidade e acomodação 

a público diversificado;  

Relevância turística (4): nível elevado, por permitir ampla visada da 

paisagem e demais atrativos naturais; 

Conservação (3): nível médio a elevado, com muito boa conservação 

da estrutura e para acomodação de até 20 pessoas com conforto 

espacial; 

Fluxo de visitação (3): nível médio a elevado, com fluxo constante de 

visitantes diários, alternando maior ou menor número de visitação em 

determinados períodos ao longo do dia de funcionamento da UC. 
 

INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS 

Apresenta plataforma com área de 44,11 m2, construída em madeira plástica, guarda corpo de estrutura metálica 

(telas/gradio de proteção) de 1,3 m de altura e corrimão em aço. Conta com escada de acesso formada por 4 

degraus em madeira e com 1,22 m de comprimento. 
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INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS 

A área adjacente a este mirante é cercada por tela desde o final da escadaria da trilha até a escada do mirante. 

Na mesma área há uma lixeira, placas sem padronização oficial do IAP e 4 bancos rústicos de madeira para 

descanso. 
 

ACESSO / SINALIZAÇÃO 

O Mirante 2 é acessado a partir do centro de visitantes da UC através de trilha curta (descrita na FUP Nº 4) e trilha 

longa (descrita na FUP Nº 5). O local conta apenas com sinalização informativa e educativa (com orientações, 

proibições, recomendações). 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Permite atividades de lazer como contemplação e observação da paisagem (atrativos naturais descritos na FUP Nº 

1), e realização de registros fotográficos.  
 

IMPACTO DO USO 

Lançamento de lixo na área próxima e no mirante; atos de vandalismo provocado por visitantes que retiram 

pedaços de madeira dos bancos de descanso, para arremessá-los no rio. Pisoteamento sobre sítio geoarqueológico, 

situado próximo à entrada do mirante, constituído de estruturas sedimentares microbianas induzidas (MISS). 
 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

Legenda: A – Vista geral do mirante 2; B – Vista do mirante 2 com público na plataforma; C – Vista do Mirante 2 a partir da 

margem oposta do rio São João onde ele está instalado; D – Vista de placa informativa instalada em área próxima ao 

mirante 2; E e F – Área adjacente ao mirante 2 cercada por tela; G  – Vistas de bancos na área próxima ao mirante 2, 

indicados por setas; H e I – Vistas do rio São João e início do salto a partir do Mirante 2. Fotos: registros A, B, D, E, F, G, H e I - 

Detzel,  2019; C - IAP, 2018.  

Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 

FUP Nº 4 – Caracterização da Trilha Curta – Entorno da UC. 

TRILHA CURTA SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

Trilha 1- percurso curto  Externo - entorno imediato 
 

DISTÂNCIA TEMPO MÉDIO 
COORDENADAS 

INÍCIO 

COORDENADAS 

TÉRMINO 
ALT. MÍN. ALT. MÁX. 

100 m 7 min 500.753 / 7.226.530 500.735/ 7.226.609 740 m 748 m 
 

 

LOCALIZAÇÃO 

 
 

 

PERFIL ALTIMÉTRICO 

 

G H I 
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DESCRIÇÃO 

A trilha, com cerca de 100 m de extensão e 1,22 m de largura, é elevada e situa-se no entorno imediato à UC, tendo 

perfil linear, com grau de dificuldade muito baixo, de acessibilidade a diversos públicos, inclusive àqueles que 

apresentam dificuldade de locomoção, podendo ser percorrida em cerca de 7 minutos de tempo médio 

considerando caminhada contínua por adulto saudável. Por ter início a partir do centro de visitantes é de fácil 

acesso fazendo conexão com o mirante 1 (FUP Nº 2). A pequena extensão de plataforma elevada e com corrimões 

laterais conferem plena acessibilidade e garantem segurança ao visitante que a percorre contemplando a densa 

vegetação nativa no trecho onde está instalada. 
 

INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS 

Apresenta plataforma elevado do chão e constituída de piso em madeira plástica, com corrimões laterais metálicos 

(aço), em ótimo estado de conservação e garantindo segurança ao visitante.  

Conta com placas de sinalização indicativa e orientativa (não contendo padronização oficial do IAP), em seu início 

e trecho mediano, sobre comportamento e segurança no local.  
 

IMPACTO DO USO 

Por estar suspensa, elevada do chão, não permite pisoteio na vegetação nativa oferecendo apenas o risco de 

abertura de novos caminhos e trilhas secundárias, bem como o pisoteio do solo nesses acessos criados. Possibilidade 

de lançamento de resíduos (lixo).  
 

DIFERENCIAIS 

Fácil acesso para pessoas com deficiência severa em locomoção. 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Caminhada em meio a vegetação nativa e observação da flora e fauna. 
 

PERIGOS E RISCOS 

A trilha oferece baixo risco, ao visitante, de escorregamento, tropeço e queda. Entretanto, existe a possibilidade de 

picada de insetos e de animais peçonhentos, bem como quedas de galhos de árvores que podem danificar a 

estrutura da trilha (como observado em campo) ou ferir o visitante. 
 

 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

  
Legenda: A – Vista da área externa ao centro de visitantes onde tem início a trilha curta à direita e ao fundo; B – Início da 

trilha curta com placa orientativa, à esquerda, dizendo “não jogue lixo”; C – Trecho mediano da trilha curta; D – Término 

da trilha curta com chegada ao Mirante 1. Fotos: registros do Autor, 2019. 

Fonte: elaborada pelo Autor, 2019.

C D 

A B 
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FUP Nº 5 – Caracterização da Trilha Longa – Entorno e interior da UC. 

TRILHA LONGA SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

Trilha 2 – percurso longo Entorno e interior do MNE Salto São João – Setor centro-

oeste a central 
 

DISTÂNCIA TEMPO MÉDIO 
COORDENADAS 

INÍCIO 

COORDENADAS 

TÉRMINO 
ALT. MÍN. ALT. MÁX. 

1.140 m 20 min 500.735 / 7.226.608 500.000 / 7.226.744 742 m 758 m 
 

 

LOCALIZAÇÃO 

 
 

 

PERFIL ALTIMÉTRICO 

 
 

DESCRIÇÃO 

A trilha, estabelecida com 1.140 m de extensão e largura média de 2 m em chão batido com pedriscos (cascalho) 

em quase todo o trecho, situa-se em sua maior parte fora da UC, estando dentro do MNESSJ apenas um percurso 

de 200 m. Seu perfil é linear e possui grau médio de dificuldade, podendo ser percorrida em um tempo médio de 20 

minutos considerando caminhada contínua por adulto saudável. Tem início no final da trilha 1, próxima ao mirante 

1 (FUP Nº 2).  

O trecho de 1.140 m desta trilha apresenta aclives e declives sendo que o último, pouco antes do final da trilha, é o 

mais acentuado de todo o percurso, contendo escada de degraus altos e corrimãos de apoio em mesmo estado 

de conservação e função daqueles presentes nas passarelas. 

O fim da trilha está estabelecido na área do mirante 2 (descrito na FUP Nº 3). 

Importante destacar que, ao longo desta trilha, foram observadas as presenças de acessos laterais utilizados no 

passado para diferentes fins, especialmente à estruturação da própria trilha e mirante 2, estando apresentados na 

FUP Nº 3.  
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INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS 

Apresenta, 3 escadas de degraus irregulares e com o suporte em madeira não tratada para a estabilização do solo, 

assim como corrimões para apoio. A primeira escada possui 17 degraus, até a primeira ponte suspensa, que variam 

de 0,47 cm a 1,19 m de largura. A segunda escada inicia após a ponte suspensa, com 30 degraus irregulares de 

1,44 m de comprimento em média. A terceira escada dá acesso à área de descanso adjacente ao mirante 2, 

contendo 41 degraus irregulares altos, onde os corrimões são em madeira roliça não tratada com altura de 0,70 cm, 

ainda em bom estado de conservação, porém encontra-se fora dos padrões de segurança. 

Na trilha existem 2 pontes, uma  suspensa e outra em viga. A ponte suspensa possui 16,23 m de comprimento, com 

largura de 1,22 m, tendo o piso em madeira plástica e grades de proteção em material metálico, com 1,20 m de 

altura nas laterais. A ponte em viga possui 4,40 m de comprimento, 1,22 m de largura e corrimão com 0,96 cm de 

altura, construído de madeira roliça não tratada e tendo piso formado por tábuas retangulares de madeira não 

tratada. Essa ponte está localizada sobre um riacho intermitente. 

Passarelas são observadas em trechos alagadiços e algumas delas, mais longas, apresentam apoio de corrimões 

feitos em madeira roliça não tratada o que confere uma menor vida útil pela exposição às intempéries, 

principalmente da chuva, ficando expostos constantemente à umidade e consequentemente estarem sujeitos a 

perderem sua fixação ao longo do tempo, tornando-se perigosos para os visitantes. 

Os equipoamentos presentes ao longo da trilha, constatados, foram: 2 bancos rústicos de madeira sendo 1 instalado 

no início, antes do portão de passagem à trilha, e 1 instalado entre a ponte de viga e a terceira escada; uma lixeira 

instalada entre a ponte de viga e a terceira escada; e diversas placas informativas, indicativas, orientativas e 

educativas, com alertas como “Perigo, não ultrapasse”, confeccionadas em material relativamente frágil estando 

algumas danificadas por ações intempéricas e/ou antrópicas (neste caso, vandalismo). Todas as placas não 

possuem padronização oficial do IAP e, destaca-se, que a disposição das placas nesta trilha ocorrem somente no 

sentido de ida, não havendo instalação delas no sentido do retorno. 
 

IMPACTO DO USO 

A trilha, em sua totalidade, não favorece o pisoteio da vegetação nas suas margens, porém em alguns pontos há a 

possibilidade de aberturas de novas trilhas, principalmente para o retorno ao centro de visitantes, conforme 

mencionado na descrição acima. A largura desta trilha é relativamente grande, podendo ser um pouco restringida 

para resguardar a mata nativa. 

Foi observado, em vários pontos da trilha, o abandono de resíduos (lixo) nas margens e na própria trilha, o que pode 

oferecer dano ao ambiente, especialmente à flora e fauna local. 
 

DIFERENCIAIS 

Estruturação adequada para atividades de lazer e recreativas, como caminhadas, observações e contemplações 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Caminhada em meio a vegetação nativa, observação e contemplação da flora e fauna (birdwatching), com 

potencial para atividades de educação e interpretação ambiental para as quais ainda não existem adequação e 

estruturação. 
 

PERIGOS E RISCOS 

A trilha oferece risco de escorregamento, tropeço, queda em abismo (se ultrapassados os limites estabelecidos), 

quedas de galhos durante o percurso, picada de insetos (mosquitos, formigas, abelhas, entre outros), picada de 

animais peçonhentos. Ainda, o apoio em corrimões que não estejam em bom estado de conservação 

(principalmente os de madeira não tratada), podendo ocasionar queda em locais perigosos (abismo ou áreas de 

declives). 
 

 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

 

A – Vista do início da trilha longa próximo ao mirante 1, antes do portão; B – Vista do portão de entrada para a trilha longa 

com visão à área do mirante 1; C – Vista do início da trilha longa e de equipamentos de sinalização e manutenção (lixeira); 

D e E – Vista da primeira escadaria da trilha longa, antes da ponte pênsil; F – Vista da ponte pênsil; G e H – Vista de trecho 

mediano da trilha longa com equipamentos de sinalização e de apoio (placa indicativa danificada e banco de descanso), 

já quebrada; I – Vista de trecho plano da trilha longa; J – Vista de ponte fixa em área alagadiça da trilha longa; K e L – Vista 

de escada em declive acentuado para a área do mirante 2; M – Vista de área adjacente ao mirante 2, após final da escada 

indicada pela seta vermelha. Fotos: registros do Autor, 2019. 

Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 

FUP Nº 6 – Caracterização da Trilha Deczka - Potencial no entorno da UC. 

TRILHA DECZKA - POTENCIAL NO ENTORNO IMEDIATO DA UC 

Trilha do Sítio São Marcos ao rio São João 
 

DISTÂNCIA TEMPO MÉDIO 
COORDENADAS 

INÍCIO 

COORDENADAS 

TÉRMINO 
ALT. MÍN. ALT. MÁX. 

1.100 m 25 min 501.089 / 7.226.569 501.481 / 7.227.354 581 m 760 m 
 

 

LOCALIZAÇÃO 

 
 

 

PERFIL ALTIMÉTRICO 

 

L M 
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DESCRIÇÃO 

Pela propriedade da família Deczka (sítio São Marcos), situada a sudoeste do Monumento é possível acessar o rio 

São João por uma trilha já existente, com largura de 1 m,  a qual era utilizada para o transporte de carga entre a 

lavoura e o armazenamento. A trilha se inicia nos fundos da residência passando inicialmente por um pequeno arroio 

(coord. 05011,76 / 72266,36), seguindo por um curto percurso de 367 m entre lavoura (à direita) e vegetação nativa 

(à esquerda) até adentrar completamente na vegetação nativa (coord. 05011,21 / 72265,96). O percurso segue em 

severo declive formado por 15 rampas (em cotovelo) que suavizam a elevação do terreno, com uma distância de 

431 m até chegada a outro arroio (coord. 05014,79 / 72273,07) onde a descida é amenizada. Por mais 470 m 

caminha-se até o rio, onde é possível avistar imponente formação rochosa conhecida pelos moradores locais como 

“Igreja de Pedra” (Cabeça de Lobo e também Igrejinha), além do cânion por onde passa o rio São João. Para a 

visualização do salto é necessário caminhar por mais alguns metros na direção oeste, porém esse trecho ainda não 

possui uma trilha demarcada. A trilha possui grau de dificuldade médio a elevado e requer um mínimo 

condicionamento físico para ser realizada.  
 

INFRAESTRUTURA 

A trilha não possui infraestrutura, pois está em propriedade particular e ainda não foi aberta ao público.  
 

 

DIFERENCIAIS 

Está estabelecida em área com muitos atrativos naturais, no entorno imediato a UC e o proprietário tem interesse 

em parceria com a gestão do MNESSJ, na exploração turística da trilha e na venda de produtos do sítio aos visitantes, 

tais como, mel, bebidas (água e sucos), frutas, pães, doces caseiros e lanches. 

Exuberante vegetação nativa e vários atrativos que podem ser observados ao longo do seu percurso, dentre eles, 

destacam-se: avistamento do Salto São João a partir do seu plano inferior.  
 

ATRATIVOS 

Os atrativos encontrados ao longo da trilha ou avistados a partir dela, são: vegetação nativa exuberante (Floresta 

Ombrófila Mista) com diversas espécies atrativas como bromélias, peroba rosa, entre outras; nascentes; rio São João 

com muitas pedras, corredeiras e pequenas quedas-d’água; sanga que desemboca no rio São João; imponente 

formação rochosa denominada Igreja de Pedra (ou Cabeça de Lobo); cachoeira com cerca de 80 m localizada 

na região e que também pode ser avistada a partir do rio São João; e, além da possibilidade do avistamento de 

espécies nativas da fauna, há possibilidade de avistar o principal atrativo que é o Salto São João, observado a partir 

do rio no plano inferior. 
 

PERIGOS E RISCOS 

A trilha oferece risco de escorregamento, tropeço, queda em abismo, queda de galhos durante o percurso, picada 

de insetos (abelhas, entre outros), picada de animais peçonhentos, visitante se perder (caso adentre a vegetação). 

A falta de guarda-corpo em trechos anexos a precipícios de até 100 m de altura, aproximadamente; falta de 

corrimãos nas 15 rampas íngremes que se apresentam, na maioria delas, escorregadias pelo ambiente úmido da 

floresta, tanto para a descida quanto para a subida, exigindo este tipo de apoio ao trilheiro/caminhante. 
 

 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
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Legenda: A - Início da trilha no Sítio São Marcos; B – Arroio presente na propriedade logo após início da trilha; C –  Inicio da 

trilha em declive; D - Área com plantação que margeia lado direito de trecho da trilha com 367 m; D – Vista da vegetação 

nativa que margeia lado esquerdo de trecho da trilha com 367 m até o início da trilha que segue pela mata nativa; E – Início 

da trilha pela mata nativa que termina no rio São João; F – Nascente; G – Exemplar de peroba-rosa; H – Detalhe de peroba-

rosa com madeira exposta revelando sua cor acentuada; I – Exemplar de bromélia; J – Exemplar de cogumelo de grande 

porte; K – Trecho do rio São João com vista para a Igreja de Pedra, ao fundo; L – Exemplar de líquen em tronco de árvore; 

M – Vista mais aproximada da Igreja de Pedra; N – Trecho do rio São João apresentando uma das pequenas quedas e 

corredeiras ao fundo;  O – Utensílios pendurados em planta nativa; P – Vestígios de estruturação para fogueira, resíduos de 

espuma de colchão, lona plástica e outros objetos descartados na mata ou pendurados nas plantas nativas; Q – Resíduos 

de plástico descartados em margem do rio São João; R – Trecho (próximo a precipício com cerca de 100 m de altura em 

terreno úmido e escorregadio) de uma das rampas podendo-se observar a declividade e a ausência de apoios como 

corrimão e/ou guarda-corpo. Fotos: registros do Autor, 2019. 

Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 

FUP Nº 7 – Caracterização da Trilha Recanto Cassiano - Potencial no entorno da UC. 

TRILHA RECANTO CASSIANO – POTENCIAL NO ENTORNO DA UC 

Trilha de ligação entre Recanto Cassiano e MNE Salto São João  
 

DISTÂNCIA TEMPO MÉDIO 
COORDENADAS 

INÍCIO 

COORDENADAS 

TÉRMINO 
ALT. MÍN. ALT. MÁX. 

2.467 m 1 h 499.703 / 7.225.5 500.000 / 7.226.744 734 m 771 m 
 

 

LOCALIZAÇÃO 
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PERFIL ALTIMÉTRICO 

 
 

DESCRIÇÃO 

O Recanto Cassiano é uma antiga área de lazer que foi frequentada, principalmente pelos moradores locais, em 

todos os períodos do ano, especialmente no verão, por se tratar de um espaço público gratuito e para banho. 

Atualmente, o local encontra-se inativo, pois não houve mais manutenção e reformas tornando-o inseguro e 

inapropriado para o lazer. Foi constatada, em campo, a existência de uma trilha utilizada no passado, mas que se 

tornou inativa devido ao fechamento do Recanto Cassiano. No entanto, observou-se que a trilha interliga essa área 

ao MNESSJ e pode passar por um processo de revitalização que a torne adequada ao uso com infraestrutura mínima, 

permitindo a sua reabertura. Ao longo do percurso o visitante pode passar por algumas quedas-d’água do rio São 

João, adentrar a vegetação nativa, visitar o Mirante 2 da UC, seguir em direção ao Mirante 1 e, por fim, ao CV do 

MNESSJ. Há necessidade de acordos com proprietários. 
 

INFRAESTRUTURA 

A trilha não possui infraestrutura e passa por mais de uma propriedade particular. O local denominado Recanto 

Cassiano está desativado e necessita revitalização para ser o centro emissor dos visitantes. 
 

 

DIFERENCIAIS 

A trilha é estabelecida em trechos de vegetação nativa, com atrativos, destacando-se a possibilidade da formação 

de um circuito de ligação entre o Recanto Cassiano e o MNE Salto São João. 
 

ATRATIVOS 

O próprio Recanto é um importante atrativo, seguido pela vegetação típica com espécies nativas da flora e fauna, 

rio com corredeiras e pequenas quedas-d’água, o mirante 2 e seus atrativos naturais da UC (FUP Nº 1). 
 

PERIGOS E RISCOS 

A trilha oferece risco de escorregamento, tropeço, queda em abismo, queda de galhos durante o percurso,  picada 

de insetos (abelhas, entre outros), picada de animais peçonhentos, visitante se perder (caso adentre a vegetação).  
 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Nota: Recanto Cassiano.  Foto: registro de Davi Ivanowski, 201012. 

Fonte: elaborada pelo Autor, 2019.

                                                      

12 Disponível em: https://www.flickr.com/photos/koyothe/5305701871. Acesso em junho de 2019. 

https://www.flickr.com/photos/koyothe/5305701871
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FUP Nº 8 – Caracterização de atividades Desenvolvidas no MNE Salto São João e entorno imediato. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MNESSJ 

Caminhada, contemplação e observação da paisagem, registros fotográficos, potencial para atividades de 

educação e interpretação ambiental e patrimonial. 
 

CARACTERÍSTICAS 

Estão estruturadas para a atividade de caminhada as duas trilhas (curta e longa), sendo percursos lineares (vai e 

volta pelo mesmo caminho). Ambas podem ser percorridas de modo autoguiado ou com o acompanhamento de 

um guia de turismo, condutor de ecoturismo ou monitor de educação e interpretação ambiental e patrimonial. 

Para as demais atividades são utilizados os dois mirantes estruturados que permitem boa e segura visualização dos 

atrativos naturais (salto, rio, cânion, paredões e vegetação exuberante). 
 

LOCAL DE REALIZAÇÃO 

A caminhada na trilha curta ocorre no entorno imediato da UC; a caminhada na trilha longa ocorre em um trecho 

de 940 m no entorno imediato da UC e cerca de 200  m realizada no interior da UC. 

As demais atividades são realizadas no mirante 1, situado no entorno imediato da UC, e no mirante 2, situado no 

interior da UC e próximo ao salto. 
 

ACESSOS UTILIZADOS 

As trilhas curta e longa são os acessos para os atrativos estruturados (mirantes) e naturais da UC. 
 

FREQUÊNCIA DE REALIZAÇÃO 

Atividades realizadas todos os dias em que o MNESSJ está aberto ao público.  

Às quartas-feiras o atendimento é destinado aos grupos. 
 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: registros de atividades de caminhada, contemplação, observação da paisagem e registros fotográficos. Fotos: 

registros do Autor, 2019. 

Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 

A B 
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FUP Nº 9 – Caracterização dos acessos no MNE Salto São João. 

ACESSOS 

Acesso 1, acesso 2, acesso 3, acesso 4 e acesso 5 apresentados e descritos nesta ficha. 
 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

1 –  500.695 - 7.226.547 / 500.570 - 7.226.592 

2 –  500.211 - 7.226.358 / 500.274 - 7.226.584 

3 –  500.132 - 7.226.370 / 500.143 - 7.226.621 

4 –  499.933 - 7.226.401 / 499.942 - 7.226.633 

5 –  499.752 - 7.227.241 / 499.931 - 7.226.674 

Acessos 1, 2 e 3 situam-se no entorno imediato; acesso 4 

situa-se no setor sul - central da UC; e acesso 5 situa-se 

ao norte da UC. 

 

LOCALIZAÇÃO 

 
 

DESCRIÇÃO 

Todas vias de acesso, aqui consideradas, saem ou chegam à trilha longa do MNESSJ, sendo os acessos 1, 2 e 3 

estabelecidos em trecho no entorno imediato da UC e o acesso 4 no interior da UC, conforme mostra a 

representação gráfica de localização. Todos eles apresentam condições de acesso motorizado (com veículos 

motores leves a médios) até cerca de 300 m antes da trilha longa e, a partir desse ponto, o acesso se da somente a 

pé (ilustrados nas cores alaranjada e vermelha na representação gráfica acima). 

Acesso 1 - possui aproxidamente 400 m de extensão, com largura de 0,60 cm, interligando a estrada próxima ao CV  

da UC até a primeira escadaria (antes da ponte pênsil) da trilha longa. O trajeto, a pé, permite observação de uma 

araucária, identificada como uma das maiores presentes na região próxima do MNESSJ. No trajeto há um portão de 

entrada próximo ao centro de visitantes, dando acesso ao mirante 1 e ao alojamento de pesquisadores e espaço 

destinado ao IAP apenas a pé. A chegada ao alojamento de pesquisadores, pelo outro lado, pode ser feito por 

veículo motorizado. 

Acesso 2 – em trecho central da trilha longa (nas proximidades de placa que indica “Mirante 2 em 500 m”), tem 

início este acesso com largura de 0,60 cm e cerca de 50 m de comprimento até clareira onde há depósito de pedras 

britas (cascalho) utilizadas para a construção e, posteriormente, manutenção da trilha longa. A partir desta clareira 

o acesso pode ser percorrido por veículo motorizado mas o trecho não apresenta boas condições de uso. Seguindo 

por esse caminho, mais adiante, o acesso conecta-se com servidão, em boas condições de tráfego, utilizada por 

moradores do entorno para passagem de veículos leves e pesados (transporte de equipamentos agrícolas).  

Acesso 3 – localiza-se próximo ao limite da UC e à ponte de madeira da trilha longa, contendo 0,60 cm de largura. 

Adentrando no acesso, a partir da trilha longa, encontra-se uma clareira, após cerca de 50 m, onde existe depósito 

de pedras. A partir deste ponto o acesso pode ser percorrido por veículo motorizado ao lado externo da cerca que 

faz divisa com a UC. Este acesso também faz conexão com a servidão utilizada por moradores da região. 

Acesso 4 – antigamente este caminho era utilizado por moradores e visitantes para acessar a cachoeira formada 

pelo Salto São João e, com a estruturação da trilha longa, foi fechado por determinação da PMP causando 

desconforto aos moradores do entorno que o utilizam, inclusive, para acessar suas propriedades. Está bloqueado 

com cerca/corrimão e placa proibitiva para entrada de pessoas. Este acesso também foi usado por trabalhadores 

na construção do mirante 2 e da trilha longa. Com o fechamento, a vegetação tomou o espaço tornando-se mais 

densa mas, ainda assim, pode-se caminhar por 30 m até uma clareira aberta para ser usada como depósito de 

material (cascalho) destinado à manutenção da trilha longa. Este acesso leva à estrada (Figura 5.41A) que corta 

uma área da UC e é usada pelos moradores locais como passagem. 
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DESCRIÇÃO 

Acesso 5 – antigo caminho, aparentemente pouco utilizado atualmente por moradores locais, ligando estrada 

vicinal, que passa margeando o setor norte da UC, ao rio São João, no setor sul da UC, transpondo-o e seguindo até 

estrada que corta a UC.  
 

MANUTENÇÃO 

Para melhor conservação da biota, proteção e gestão da UC, esses acessos devem receber destinação distintas. 

Assim, recomenda-se: 

Acesso 1 – receber atenção com fiscalização mais intensa uma vez que leva à trilha longa e esta adentra a UC. 

Também deve receber estruturação para atividades de educação e interpretação ambiental uma vez que 

apresenta recurso e atrativo ambiental. 

Acesso 2 – a retirada de materiais e fechamento do acesso que leva à trilha longa e desta à UC. 

Acesso 3 – a retirada de materiais e fechamento do acesso que leva à trilha longa e desta à UC. 

Acesso 4 – a sua manutenção e destinação para as atividades e necessidades administrativas da UC. 

Acesso 5 – a sua completa desativação e recuperação da área.  
 

EMERGÊNCIAS/RESGATE 

Resgates de emergência podem ser realizados pelo acesso 1, por estar próximo de trecho da trilha longa onde há 

a ponte suspensa e, também, ter conexão com a estrada próxima ao CV; e pelo acesso 4, por ser o local mais 

próximo para evacuação rápida de visitantes que estiver no mirante 2 ou suas proximidades, permitindo a chegada 

de veículo mais próximo da vítima, além de apresentar as melhores condições de uso, destacando que sua entrada 

e saída se dá apenas pela propriedade vizinha à UC, por isso deve ser considerado apenas para emergência. 
 

 

IMPACTO DO USO 

Todos os acessos foram abertos para algum uso no passado, sendo que a maioria deles não possui manutenção e 

por isso o trânsito é dificultado. Todos são estruturados em chão batido sem qualquer revestimento. Há locais onde 

a vegetação arbórea foi danificada, principalmente troncos que foram submetidos a ações antrópicas (marcações 

de visitantes) e a presença de restos de materiais de construção e lixos. O uso de agrotóxico nas proximidades da 

UC pode, em dias chuvosos, escoar para esses acessos e estradas e, posteriormente, para o rio. Uma das estradas 

que encontra-se parcialmente dentro da UC e era utilizada antes para o acesso à cachoeira, ainda é utilizada pelos 

moradores do entorno para o transporte de máquinas agrícolas (trator, colheitadeira e caminhão) a fim de realizar  

o plantio e colheita de lavoura, sendo esse o maior impacto causado para a UC. 
 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

A B 

C D 
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Legenda: A – Vista de estrada próxima ao CV e caminho para o acesso 1; B – Vista de barreira com tronco caído 

na entrada do acesso 2; C – Vista do acesso 3; D, E e F – Vista da clareira do acesso 3 com depósito de pedras 

(cascalho); G – Vista de placa proibindo entrada no acesso 4 (antigo caminho à cachoeira); H – Vista do antigo 

acesso ao mirante 2; I – Vista de servidão que corta o sul da UC e é utilizada diariamente por moradores do entorno); 

J – Vista do acesso que vai do mirante 1 ao alojamento de pesquisadores; K – Lixos (bitucas de cigarro) encontrados 

próximos ao acesso 4; L – Troncos de árvores danificados. Fotos: registros do Autor, 2019. 
 

Fonte: elaborada pelo do Autor, 2019. 

6.12 DADOS E INFORMAÇÕES DE VISITAÇÃO NO MNE SALTO SÃO JOÃO 

A seguir apresentam-se informações, dados e análises destes, com relação à visitação no MNE Salto São 

João. Vale ressaltar que não foi possível acesso à disponibilização de mais dados que melhor retratassem 

a dinâmica de visitação na UC. Assim, as análises aqui apresentadas são restritas à limitação dos dados 

encontrados até o momento de conclusão do diagnóstico deste plano de manejo. 

Dessa forma, os dados de visitação que embasam este diagnóstico foram produzidos pela Secretaria 

Municipal de Turismo de Prudentópolis no período de janeiro a dezembro de 2018. 

E F 

G H 

I J 

K L 
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6.12.1 HISTÓRICO E FORMAS DE REGISTROS DA VISITAÇÃO NO MNESSJ 

O MNE Salto São João foi revitalizado e aberto ao público em 17 de novembro de 2017, e após essa 

data os dados de visitação começaram a ser coletados. 

No cadastro de visitantes da UC, disponível na recepção do CV, as informações solicitadas aos 

respondentes são: data; nome; idade; município de origem/UF/país; informações sobre hospedagem; 

veículo de acesso ao local; meio de informação sobre conhecimento do MNESSJ; atrativos que visitou 

ou visitará no município. 

Ainda, é solicitada ao visitante a assinatura de um termo de responsabilidade e assunção de risco no 

momento de sua chegada à UC. Para grupos são solicitados: data; opções de passeio (mirante 1 e 

mirante 2); número total de pessoas do grupo por gênero (feminino e masculino); local de hospedagem; 

veículo de acesso ao local; responsável pelo grupo (fornecendo telefone, RG, CPF, idade, endereço, 

cidade/estado e CEP); além de dados de cada um dos integrantes do grupo (contendo nome, idade, 

CPF, endereço, cidade/estado/país e e-mail).  

O responsável pelo grupo assina o termo de responsabilidade e assunção de risco, conforme o seguinte 

texto: 

“Estamos cientes de que nos encontramos em uma unidade de conservação, 

respeitaremos a legislação vigente, as normas internas e seguiremos as 

orientações dadas pelos responsáveis, assumindo integralmente o risco de 

qualquer acidente nas trilhas, eximindo o Monumento Natural Salto São João 

de qualquer responsabilidade. Fica reservado o direito ao Monumento Natural 

Salto São João alterar, suspender ou cancelar as atividades programadas ou 

em curso”. 

6.12.2 PROCEDIMENTOS DE VISITAÇÃO NO MNE SALTO SÃO JOÃO 

Os grupos são agendados com até 24h de antecedência e, geralmente, recebidos às quartas-feiras. 

Para o agendamento, encaminham e-mail à Secretaria Municipal de Turismo com a ficha de cadastro 

preenchida (dados do responsável e dados gerais de todos os integrantes do grupo). 

Ao chegar ao centro de visitantes, o grupo recebe orientações, informações gerais sobre Prudentópolis 

(história e tradições), informação de que estão numa unidade de conservação, dados sobre sua 

criação e sua nova estrutura. Há orientações sobre conduta consciente em UC e que deve ser adotado 

nas trilhas, mirantes e na recepção e, por fim, assistem à uma apresentação em vídeo sobre turismo no 

município em tela instalada na própria recepção do centro de visitantes.  

Os grupos escolares e de idosos são acompanhados por monitores nas trilhas e mirantes onde são 

transmitidas informações básicas sobre o Salto São João e orientações de conduta consciente nas 

unidades de conservação, tais como não jogar lixo, não retirar as plantas, cuidados básicos de 

segurança, entre outras. Os grupos escolares costumam levar seus próprios lanches e se utilizam da área 

externa ao centro de visitantes para esta finalidade. Realizam o percurso de trilhas e mirantes em 35 a 

40 minutos e permanecem no MNESSJ durante o lanche. 

Os grupos de universitários recebem as informações gerais na recepção do centro de visitantes, mas 

não são acompanhados pelos monitores. Cada professor responsável conduz seu grupo e realiza a sua 

abordagem específica. 

Os visitantes que não estão em grupos, chegam no MNESSJ e realizam o cadastro, recebem as 

informações, assistem à apresentação em vídeo e seguem para as trilhas e mirantes, fazendo os 

percursos autoguiados. Costumam permanecer de 30 a 40 minutos nos percursos e passam mais um 

tempo no centro de visitantes no retorno. 

Assim, compreende-se que não há interpretação ambiental nas trilhas, mas que o percurso foi criado 

para tal finalidade, inclusive com guiamento. Para tanto, foi realizado o curso de formação de 

condutores (de dezembro de 2017 a janeiro de 2018).  

Outra informação que vem sendo transmitida aos visitantes é a de que a trilha até o mirante 2 terá 

acessibilidade para cadeirantes em todo o seu percurso. É valorizado também, que o percurso até o 

mirante 1 é acessível para cadeirante e pessoas com mobilidade reduzida. 

Não há um plano de atendimento de emergências traçado, mas uma das funcionárias da SMT é 

brigadista, podendo realizar atendimento de primeiros socorros e estima-se que em 30 minutos uma 

ambulância consiga chegar ao local para encaminhar a vítima ao hospital no centro da cidade de 
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Prudentópolis. Desde a inauguração, em 2017, não houve registro de caso com remoção de vítima a 

hospital com ambulância. 

No MNE Salto São João à visitação não é proibida em momento de chuva e as orientações aos visitantes 

sobre comportamentos coibidos são: consumir bebida alcoólica: consumir alimentos durante 

caminhada nas trilhas; caminhar fora das trilhas; adentrar os limites da UC com animais domésticos; 

acender fogo; espalhar lixo; e retirar espécies nativas. Não houve caso de visitante que foi proibido de 

fazer as trilhas. É permitido inclusive, fazer as trilhas e acessar os mirantes sem calçados fechados, como 

por exemplo, chinelos, e sem camisa.  

Com relação ao uso de imagem, é possível fazer fotografias inclusive com drone, porém sem fins 

comerciais, apenas para uso pessoal. Mas segundo o IAP, por meio da nova portaria nº 108/2018, institui-

se critérios para uso de imagem em Unidades de Conservação do Estado.  No MNESSJ, até o momento, 

mediante cadastro no centro de visitantes está sendo autorizado o uso de drones. 

6.12.3 ANÁLISE DA DINÂMICA DE VISITAÇÃO NO MNESSJ 

Conforme já exposto, as análises da dinâmica de visitação no MNESSJ foram embasadas em dados 

produzidos pela Secretaria Municipal de Turismo de Prudentópolis no período de janeiro a dezembro de 

2018 e estão apresentados na Tabela 6.21, conforme mês de visitação, considerando tanto o visitante 

local quanto o externo (turista).  

Assim, ao analisar os dados de visitação do MNESSJ, referentes ao ano de 2018, percebe-se que os meses 

em que houve maior frequência de visitação foram: janeiro (3870 visitantes totais), dezembro (2867), 

fevereiro (2226) e novembro (2154). Esses períodos coincidem com recessos, férias escolares e alguns 

feriados prolongados, como carnaval em fevereiro e Proclamação da República em novembro, por 

exemplo, datas que tendem a favorecer o turismo. Em relação ao período de menor frequência de 

visitação na UC, tem-se junho (336 visitantes totais), julho (705) e maio (756) (Tabela 6.21). 

Ao analisar a frequência de visitantes locais, há semelhança com o padrão de visitantes totais, 

apresentando maior número de visitantes no mês de janeiro (2488). Destaca-se também o mês de 

agosto (1174), seguido dos meses de dezembro (1090), fevereiro (1033) e novembro (983). Quanto aos 

visitantes externos (turistas), estes apresentam maior frequência nos meses de dezembro (1777), janeiro 

(1382), fevereiro (1193) e novembro (983) (Tabela 6.21). 

Tabela 6.21 Visitantes locais, externos e totais no MNE Salto São João para o ano de 2018. 

MÊS VISITANTES LOCAIS VISITANTES EXTERNOS TOTAL 

JANEIRO 2488 1382 3870 

FEVEREIRO 1033 1193 2226 

MARÇO 719 780 1499 

ABRIL 615 733 1348 

MAIO 415 341 756 

JUNHO 131 205 336 

JULHO 394 311 705 

AGOSTO 1174 767 1941 

SETEMBRO 619 995 1614 

OUTUBRO 437 631 1168 

NOVEMBRO 983 1171 2154 

DEZEMBRO 1090 1777 2867 

ANO 10098 10286 20484 

Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

O MNESSJ fechou o ano de 2018 com um total de 20484 visitantes, sendo deste total, 10098 (49,54%) 

visitantes locais e 10286 (50,46%) visitantes externos (Figura 6.32). 
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Figura 6.32 Representação gráfica indicando a origem dos visitantes do MNE Salto São João, no ano 

de 2018, em porcentagem. 

Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

Esses dados demonstram equilíbrio entre as origens dos visitantes, considerando o período anual, porém, 

não demonstrando homogeneidade na relação entre visitantes locais e visitantes externos quando 

analisados os dados de visitação mensal.  

No geral, o número de visitantes externos supera o de visitantes locais, como nos meses de fevereiro, 

março, abril, junho, setembro, outubro, novembro e dezembro e, o inverso, se observa nos meses de 

janeiro, maio, julho e agosto. O mês de janeiro se destaca por apresentar diferença mais significativa 

entre as duas origens do público visitante, visto que os visitantes locais totalizaram cerca de 64,3% do 

total, conforme mostra a Figura 6.33. 

Figura 6.33 Representação gráfica demonstrando a diferença mais significativa para a origem dos 

visitantes do MNE Salto São João, no mês de janeiro de 2018, em porcentagem. 

 
Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

A diferença anual, pouco significativa entre visitantes externos e locais, pode indicar baixa visibilidade 

da UC no cenário estadual e nacional que, por sua vez, pode estar aliada à baixa atração turística da 

região de Prudentópolis, visto que o potencial de atração do MNESSJ possivelmente é afetado pelo 

cenário turístico do município. 

A Figura 6.34 expõe, no formato de gráfico de barra, os dados fornecidos pela PMP sobre a visitação no 

MNE Salto São João (para o ano de 2018), conforme a origem dos visitantes (se locais ou externos). 

49,54%50,46%
Visitantes locais

Visitantes externos

64,29%

35,71%
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Figura 6.34 Representação gráfica de visitantes locais, externos e totais do MNE Salto São João para o 

ano de 2018. 

 
Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. Dados PMP, 2018. 

O cadastro de visitantes solicita, também, informações da origem dos visitantes externos, tal qual a 

cidade e estado de onde vêm. É importante ressaltar que alguns visitantes não indicaram, em suas 

fichas, sua cidade de origem, sendo este o motivo de não serem contabilizados nos dados apresentados 

a seguir. 

Analisando os dados, é notável a predominância dos visitantes oriundos do estado do Paraná, entre 

aqueles visitantes que indicaram sua origem nas fichas de cadastro, responsáveis por cerca de 88,16% 

do total de visitações, sendo São Paulo o segundo estado com mais visitantes (3,13%), seguido de Santa 

Catarina (1,99%) (Tabela 6.22). 

Em relação às cidades de origem, destacam-se os residentes do município de Prudentópolis, ou seja, os 

visitantes locais, com 73,54% do total contabilizado. Entre os visitantes externos, destaca-se àqueles 

vindos de Curitiba (10,3%) e Ponta Grossa (2,52%) (Tabela 6.23). 

Tabela 6.22 Estados de origem dos visitantes do MNE Salto São João no ano de 2018. 

ESTADO VISITANTES PORCENTAGEM 

Paraná 3.409 88,16% 

São Paulo 121 3,13% 

Santa Catarina 77 1,99% 

Rio Grande do Sul 25 0,65% 

Mato Grosso 9 0,23% 

Rio de Janeiro 15 0,39% 

Minas Gerais 4 0,10% 

Distrito Federal 2 0,05% 
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ESTADO VISITANTES PORCENTAGEM 

Rio Grande do Norte 3 0,08% 

Roraima 6 0,16% 

Não identificaram 196 5,07% 

Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

Tabela 6.23  Cidades do Paraná de origem dos visitantes do MNE Salto São João no ano de 2018. 

CIDADE VISITANTES % CIDADE VISITANTES % 

Almirante Tamandaré 7 0,21% Medianeira 6 0,18% 

Apucarana 7 0,21% Nova esperança do Sudoeste 1 0,03% 

Araucária 6 0,18% Palmeira 8 0,23% 

Campina Grande 6 0,18% Paranavaí 9 0,26% 

Campo Largo 6 0,18% Pato Branco 8 0,23% 

Campo Mourão 3 0,09% Pérola 2 0,06% 

Cascavel 11 0,32% Piraquara 3 0,09% 

Colombo 13 0,38% Pitanga 5 0,15% 

Corbélia 1 0,03% Ponta Grossa 86 2,52% 

Curitiba 351 10,30% Pontal do Paraná 3 0,09% 

Foz do Iguaçu 12 0,35% Prudentópolis 2507 73,54% 

Francisco Beltrão 4 0,12% Realeza 5 0,15% 

Guamiranga 50 1,47% Rebouças 5 0,15% 

Guarapuava 61 1,79% Reserva 4 0,12% 

Imbituva 22 0,65% Rolândia 3 0,09% 

Ipiranga 6 0,18% São Caetano do Sul 5 0,15% 

Irati 70 2,05% São José dos Pinhais 27 0,79% 

Ivaí 22 0,65% São Mateus do Sul 2 0,06% 

Ivaiporã 2 0,06% São Pedro da Aldeia 4 0,12% 

Jaguariaíva 2 0,06% Saudade do Iguaçu 3 0,09% 

Laranjeiras do Sul 2 0,06% Telêmaco Borba 1 0,03% 

Londrina 7 0,21% Toledo 12 0,35% 

Marechal Cândido Rondon 7 0,21% Turvo 13 0,38% 

Maringá 4 0,12% Umuarama 3 0,09% 

Matinhos  1 0,03% União da Vitória 1 0,03% 

Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

Considerando 14 meses de abertura do local (entre novembro de 2017 e dezembro de 2018), o MNESSJ 

recebeu 33.574 visitantes. Nos meses de novembro e dezembro de 2017, o MNESSJ recebeu 4.992 

pessoas, porém não houve a coleta e registro de informação sobre a cidade de origem desses visitantes, 

uma vez que o cadastro de visitação ainda estava sendo organizado, devido à recente inauguração. 

Para o ano de 2018, já com o cadastro em funcionamento, registrou-se 10.098 visitantes originários da 

cidade de Prudentópolis e 18.484 originários de outras localidades, conforme apresentado na Figura 

6.34. 

6.13 REPUTAÇÃO ONLINE 

O TripAdvisor é um site de viagens que oferta informações e opiniões de conteúdos relacionados ao 

turismo. Neste site, a UC aparece com o nome “Monumento Natural Salto São João”, e há nesse campo 

46 avaliações (junho 2019) que correspondem à nota 4,5 de 5, sendo: 75% excelente, 19% muito bom, 

6% razoável, 0% ruim ou horrível. Há avaliações desde 2016, portanto, do período anterior à revitalização 

do Monumento. Considerando apenas os 32 comentários (entre 2018 e maio de 2019), período após a 

revitalização, observa-se que só há notas 4 (muito bom) e 5 (excelente), e a nota chega em 4,8 de 5.  É 
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a atividade número 3 de 14 avaliadas em Prudentópolis com o filtro: favoritas dos viajantes. E é a 

atividade número 8 de 15 com o filtro: classificadas pelos viajantes em Prudentópolis. 

Analisando as 32 avaliações é possível considerar que 21 comentários (65,6%) destacam a beleza do 

local, como é comum em avaliações deste tipo, mesmo assim, apenas 3 comentários (9,3%) enfatizam 

a conservação da natureza. Outros 18 comentários enfatizam a atratividade do local e recomendam a 

visita (56,3%). Em 17 comentários (53,1%) a estrutura do MNESSJ foi destacada como positiva e até 

mesmo surpreendente, com referências ao centro de visitantes com banheiro, cantina, loja e 

informações, assim como trilhas e mirantes. Há 10 comentários valorizando a visitação ao local por 

considerar segura para todos os tipos de público (de crianças a idosos) e alguns destacam que até 

mesmo cadeirantes poderiam visitar (31,3%). A gratuidade foi destacada em 7 comentários (22%). Por 

fim, 8 comentários destacaram o atendimento e as informações transmitidas (25%).  

Ainda, um morador do entorno fez boa propaganda do município, mencionando a hospitalidade do 

povo. Uma pessoa achou que poderia descer até a base da cachoeira, mas disse que estava chovendo 

no dia e não realizou a atividade. O local é reconhecido por ser ótimo para tirar fotos, principalmente 

no mirante 2. Um visitante lamenta que o local é apenas para observar e que não é possível tomar 

banho.  

6.14 ANÁLISE SWOT E CONSIDERAÇÕES 

Esta análise SWOT13 (Quadro 6.19) é referente ao Uso Público e Turismo no MNE Salto São João. Entende-

se os pontos a melhorar e pontos fortes como internos ao MNESSJ, o que pode ser controlado pela 

gestão da UC. Os pontos fortes podem ser mantidos e maximizados e os pontos a melhorar podem ser 

eliminados ou minimizados. Como ameaças e oportunidades compreende-se o ambiente externo ao 

MNESSJ, sendo que as ameaças devem ser observadas e as oportunidades aproveitadas. 

Quadro 6.19 Análise SWOT do Uso Público e Turismo no MNE Salto São João. 

PONTOS FORTES OPORTUNIDADES 

 Estrutura do Centro de Visitantes, estacionamento, 

trilhas e mirantes; 

 Recepção com divulgação de atrativos e serviços do 

município; 

 Controle e cadastro de visitação; 

 Beleza Cênica; 

 Acesso e sinalização turística; 

 Patrimônio geológico e geomorfológico; 

 Floresta com Araucária; 

 Facilidade de acesso; 

 Gratuidade; 

 Percurso fácil; 

 Acessibilidade; 

 Segurança; 

 Turismo Pedagógico; 

 Apoio de Universidade; 

 Proximidade com o Faxinal Barra Bonita. 

 Desenvolvimento da destinação turística de 

Prudentópolis; 

 RPPN consolidada como produto turístico de turismo de 

aventura; 

 Parcerias com a comunidade local; 

 Observação e aprendizado de experiências de gestão 

público-privada em UCs; 

 Repasse de ICMS Ecológico; 

 Faxinais; 

 Práticas de sistemas agroflorestais e agricultura 

biodinâmica; 

 Cultura ucraniana; 

 Fortalecimento do Geoturismo; 

 Condições do entorno para o Turismo de Base 

Comunitária; 

 Programa Parque Escola; 

 Atuação de guias e condutores de ecoturismo do 

entorno e região; 

 Proposição de novas trilhas no entorno em parceria 

com os moradores (Sítio São Marcos e Recanto 

Cassiano). 
 

PONTOS A MELHORAR AMEAÇAS 

 Organização de atividades de educação e 

interpretação ambiental ao longo da trilha; 

 Restrito avistamento de fauna; 

 Regramento e estabelecimento de limites e 

responsabilidades na parceria da gestão da visitação 

com a prefeitura municipal; 

 Crise econômica; 

 Atividades agrícolas em larga escala no entorno 

imediato; 

 Alto índice de uso de agrotóxico nas lavouras do 

entorno; 

 Falta ou escassez de transporte público para o local; 

                                                      

13 Técnica de planejamento estratégico, também denominada FOFA, para auxiliar na identificação de forças, 

oportunidades, fraquezas e ameaças em um determinado cenário temático e de interesse de grupo distinto em 

projetos ou negócios. 
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PONTOS A MELHORAR AMEAÇAS 

 Relacionamento com a comunidade do entorno; 

 Apoio à geração de renda para a comunidade do 

entorno. 

 Conflitos com a comunidade do entorno. 

Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

O MNE Salto São João possui importância ímpar para o desenvolvimento e crescimento turístico do 

município de Prudentópolis. É o primeiro atrativo natural público organizado para receber os visitantes e 

que possui como principal destaque uma das “Cachoeiras Gigantes” que tanto já vem sendo utilizadas 

como ícones na promoção da destinação turística. Vale ressaltar que as demais “Cachoeiras Gigantes” 

estão, em sua maioria, em propriedades particulares com percursos de difícil acesso e pouca ou 

nenhuma segurança, o que aumenta o interesse e importância de área organizada para oportunizar a 

visualização dessas quedas-d’água. 

Pode-se constatar que Prudentópolis é um destino em desenvolvimento e o MNESSJ funciona como um 

indutor. Nas conversas em campo, diversos atores locais afirmaram que desde a revitalização da área 

e abertura em 2017, houve melhorias para a atividade turística da região. Unanimemente indicam a 

visitação ao MNESSJ que vem compondo roteiros com as demais atrações culturais e naturais. Em 

roteiros organizados pelas agências de receptivo locais e agências de fora do município, além de 

grupos independentes, o MNESSJ vem sendo o primeiro atrativo a ser visitado para reconhecer os 

demais, além de servir para receber informações sobre serviços no município e indicações de conduta 

consciente nas áreas naturais.  

As atividades mais comuns verificadas são a caminhada para a observação da cachoeira e da 

paisagem e o turismo pedagógico (visitas de escolas e universidades). A acessibilidade para 

cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida até a trilha 1 é um diferencial que oportuniza o contato 

da natureza para todos os públicos. 

As potencialidades de atividades de ecoturismo e lazer para desenvolvimento no MNESSJ e entorno 

imediato identificadas são: acampamento, caminhadas, observação astronômica (caminhada 

noturna), observação da flora, observação da fauna, observação de formações geológicas 

(geoturismo), observação da paisagem, fotografia nos mirantes, trilhas interpretativas e turismo 

pedagógico.  

6.15 ASPECTOS FUNDIÁRIOS 

Apresenta-se, neste subitem, a situação fundiária do MNESSJ, bem como a de seu entorno imediato, ou 

seja, das áreas particulares que fazem limite com a UC e com outras propriedades que fazem limite com 

a Unidade. 

6.15.1 SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DO MNE SALTO SÃO JOÃO 

O MNE Salto São João apresenta-se regularizado em sua totalidade, ou seja, a área que constitui a UC, 

conforme decreto já apresentado no Item 2, pertence ao Estado e foi adquirida por meio de processo 

de doação realizada pelo antigo proprietário. A área em questão pertencia ao grupo Arauco Florestal 

Arapoti S.A. com sede na zona rural do município de Arapoti/Pr.  

O detalhamento do trâmite de doação da referida área que constitui o MNESSJ, encontra-se nos 

documentos Escritura Pública de Doação que faz ARAUCO FLORESTAL ARAPOTI S.A., em favor de 

INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ – IAP ((Anexo I) e no Protocolo IAP nº 07.949.260-4 (Anexo J). O ato de 

doação foi celebrado no dia 22 de junho de 2012, na cidade de Curitiba, tendo sido doada área do 

imóvel equivalente a 14 alqueires ou 338.800,00 m2 (33,88 ha). 

Ato contínuo, em 13 de agosto de 2012, procedeu-se o Registro Geral do imóvel sob Matrícula nº 8665 

no Registro de Imóveis da Comarca de Prudentópolis/Pr., Livro nº 2 (Anexo K). Nesse documento consta 

detalhamento do imóvel considerando medições, localização, valor, entre outros dados do trâmite. 

Importante destacar que a maior parte das estruturas construídas, com recursos do Estado para o MNE 

Salto São João, encontram-se em terrenos situados fora dos limites da UC, sendo que dois deles foram 

doados ao Estado pelo município de Prudentópolis e outro ainda não, conforme mostra a ilustração 

apresentada na Figura 6.35 que também mostra o significativo desmate, em área de mata nativa, 

realizado para a construção dessas edificações.  
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Figura 6.35 Ilustração indicando estruturas construídas para o MNESSJ, dentro e fora de terrenos do 

Estado. 

Nota: Os terrenos estão delimitados em amarelo. Fonte: elaborada pelo Autor, 2020. 

Dessa forma, tem-se a seguinte situação: existência de quatro terrenos contendo estruturas construídas 

com recursos do Estado sendo que apenas um deles pertence à UC; dois pertencem ao Estado por 

doação do município de Prudentópolis (conforme documento apresentado no Anexo K, mas que não 

integram a UC; e um pertencente ao município de Prudentópolis. Ainda, destaca-se que algumas 

estruturas foram construídas em terreno cujo proprietário não pode ser identificado. Trata-se de área 

onde encontra-se o mirante 1 e a maior parte do alojamento de pesquisadores. 

A Figura 6.36 mostra a localização e limites dos terrenos da região da UC com delimitações conforme o 

constante em suas respectivas matrículas, sendo: 

- Terreno 1 – área do MNESSJ com 33,88 ha e matrícula 8665 (Anexo K), contendo trecho de trilha 

estruturada e um mirante (mirante 2). 

- Terreno 2 – área doada ao Estado do Paraná com 7,26 ha e matrícula 16561 (Anexo M), 

contendo trecho de trilha estruturada . 

- Terreno 3 – área doada ao Estado do Paraná com 1,59 ha e matrícula 5270, contendo parte de 

edificação correspondente a um centro de visitantes, pequena parte de edificação 

correspondente a um alojamento de pesquisadores e trecho de trilha estruturada. 

- Terreno 4 – área do Município de Prudentópolis com 1,07 ha e matrícula 5270, contendo a maior 

parte de edificação correspondente a um centro de visitantes, e a totalidade de dois 

estacionamentos (um de visitantes e outro da administração do CV). 

Note-se na Figura 6.36 que a UC está destacada com delimitação em amarelo, relativa à área 

constante no Decreto de criação (33,88 ha) e, em pontilhado preto a área (41,5 ha) inclusa no memorial 

descritivo do mesmo documento, utilizada como referencial para o plano de manejo. Ambas as áreas 

foram fornecidas pelo IAP para a realização dos trabalhos de elaboração deste plano de manejo. 
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Figura 6.36 Ilustração de terrenos que constituem áreas do MNE Salto São João e de seu entorno 

imediato com suas delimitações e matrículas e áreas a serem incorporadas. 

Fonte: elaborada pelo Autor, 2020. 

6.15.2 PROPRIEDADES CONFRONTANTES COM O MNE SALTO SÃO JOÃO 

Tendo sido, então, apresentada a situação fundiária da UC plenamente regularizada e a situação 

fundiária de terrenos com edificações destinadas à UC mas não integrados à ela, apresenta-se a seguir 

a situação fundiária estabelecida no entorno imediato ao MNE Salto São João. Trata-se de terrenos que 

fazem limite com a UC ou com terrenos vizinhos à Unidade. As informações e dados, sobre cada um dos 

oito proprietários e de suas respectivas propriedades confrontantes ou próximas da UC, estão dispostos 

no Apêndice H e em Fichas Individuais Fundiárias (FIF) apresentadas na sequência.  

As fichas individuais fundiárias aqui apresentadas, tratam dos imóveis rurais que fazem limite com a UC 

ou com imóveis vizinhos dela, conforme apresentadas na Figura 6.37. 
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Figura 6.37 Ilustração das delimitações de terrenos vizinhos ao MNE Salto São João. 

Fonte: elaborada pelo Autor, 2020.
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Ficha Individual Fundiária Nº 1. 

FICHA INDIVIDUAL FUNDIÁRIA Nº 1 

Nome do proprietário Irmãs Jacinta, Marcia e Joana Gorete Greszeszen 

Reside no local? Sim Nº residentes 2 (Joana e pai) 

Situação em relação ao 

terreno 

Dono do terreno Há quanto tempo? Mais ou menos 80 anos (terreno de 

família) 

Possui título ou outro 

documento? 

Escritura/ matrícula Fonte de renda Agricultura 

Tipo de uso da terra Erva-mate e lavoura para 

uso próprio 

Destino do esgoto Fossa e sumidouro 

Fonte de energia Rede elétrica Destino dos resíduos 

sólidos 

Queima (lixo de banheiro) e 

destina para coleta (resíduo 

reciclável 

Fonte de Água Água de poço Sabe o que é uma UC? Sim 

Como soube do 

MNESSJ? 

Quando alguém da 

Prefeitura impediu a 

abertura de estrada 

Ciente sobre 

propriedade ser 

confrontante com a UC? 

Sim 

Acha importante a 

presença da UC? 

Sim Qual sua relação com a 

UC? 

Não apresenta relação, só acha 

importante por conta da área de 

preservação 

Qual a relação com a 

sua terra? 

Apego por ser terra de família 

Observações Propriedade confrontante com propriedade de Delfino Schirlo; após arroio, com a de 

Neunilha Bodner (talvez Jorge Bodner) e Irineu Bodner. 

Registro da propriedade 

 

Fonte: registro do Autor, 2019. 

Fonte: elaborada pelo Autor, 2019.
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Ficha Individual Fundiária Nº 2. 

FICHA INDIVIDUAL FUNDIÁRIA Nº 2 

Nome do proprietário Augusto Lis 

Reside no local? Sim Nº residentes 4 

Situação em relação ao 

terreno 
Dono do terreno Há quanto tempo? 40 anos 

Possui título ou outro 

documento? 
Escritura/ matrícula Fonte de renda Agricultura 

Tipo de uso da terra 
Soja, feijão, milho, fumo e 

morango 
Destino do esgoto Fossa e sumidouro 

Fonte de energia Rede elétrica 
Destino dos resíduos 

sólidos 
Coletado (1 vez por mês) 

Fonte de Água Água de poço Sabe o que é uma UC? Sim 

Como soube do MNESSJ? 

Boca a boca, e quando a 

prefeitura solicitou ajuda 

para a construção da 

trilha 

Ciente sobre 

propriedade ser 

confrontante com a UC? 

Sim 

Acha importante a 

presença da UC? 
Sim 

Qual sua relação com a 

UC? 

Disse que a instalação da UC não 

está ajudando, inclusive criou 

inimizade com o irmão, Cláudio Lis, 

por conta da criação dela 

Qual a relação com a sua 

terra? 
Apego por ser fonte de renda 

Observações 

O terreno encosta na propriedade dos Felema e no sul do limite da UC. Durante a 

entrevista, também participaram o filho e a nora do sr. Augusto. Na conversa, 

relataram que funcionários da prefeitura fizeram várias promessas para a comunidade, 

mas não cumpriram (contratação de moradores e disponibilização de local para 

venda de produtos, por exemplo). Reclamaram que embora a nora do sr. Augusto 

tenha feito curso de guia de turismo, a prefeitura contratou pessoas de fora e de outras 

comunidades, principalmente Barra Bonita, para exercerem a função de guias. Os 

entrevistados reclamaram, também, da placa informativa que trata da localização, 

onde consta Barra Bonita, porém ao sul do rio São João deveria chamar-se Antônio 

Olinto. Destacaram que gostariam de se beneficiar da UC, igualmente, como os 

moradores de Barra Bonita. Quando da instalação da UC, funcionários da prefeitura 

prometeram que os seus produtos também poderiam ser vendidos, mas isso não 

ocorreu. Por fim comentaram que a trilha da UC foi feita com material de baixa 

qualidade e que está precisando de manutenção. 

Registro da propriedade 

Fonte: registro do Autor, 2019. 

Fonte: elaborada pelo Autor, 2019.
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Ficha Individual Fundiária Nº 3. 

FICHA INDIVIDUAL FUNDIÁRIA Nº 3 

Nome do 

proprietário 
Irmãos Alisson, Maurício e Felipe Felema 

Reside no local? Não Nº residentes Não se aplica 

Situação em relação 

ao terreno 
Dono do terreno Há quanto tempo? Menos de um ano 

Possui título ou outro 

documento? 
Escritura/ matrícula Fonte de renda Agricultura 

Tipo de uso da terra 

Cultivavam soja; foi colocado 

calcário e estão planejando 

cultivar fumo (metade do 

plantio) e talvez soja ou feijão 

Destino do esgoto Não se aplica 

Fonte de energia Não se aplica 
Destino dos resíduos 

sólidos 
Não se aplica 

Fonte de Água Não se aplica Sabe o que é uma UC? Sim 

Como soube do 

MNESSJ? 

Quando o tio foi vender o 

terreno, souberam que tinha 

uma UC 

Ciente sobre 

propriedade ser 

confrontante com a UC? 

Sim 

Acha importante a 

presença da UC? 
Indiferente 

Qual sua relação com a 

UC? 
Indiferente 

Qual a relação com 

a sua terra? 
Apego por ser fonte de renda e sustento 

Observações 

A entrevista foi realizada com Felipe Felema e seu pai. Relataram que a propriedade foi 

comprada de Felipe Bossa. Felipe Felema explicou que não tem acesso direto ao terreno e, 

para tanto, utiliza passagem pela propriedade de Claudio Lis. Para eles, a criação do 

MNESSJ atrapalhou pelo fato da prefeitura exigir o fechamento da passagem que liga a 

propriedade de Cláudio Lis à UC, criando atrito entre ele e servidores da PMP. Mencionaram 

a falta de uma estrada de emergência entre a propriedade de José Lis e a UC. Expuseram 

que somente moradores de Barra Bonita trabalham na UC e não há inclusão de moradores 

da linha Antônio Olinto. Informaram, ainda, que na linha Antônio Olinto não tem associação 

de moradores. Para os entrevistados, seria muito bom se houvesse uma estrada que levasse 

à propriedade deles, evitando-se assim terem de adentrar na propriedade do Sr. Claudio Lis 

como única forma de acesso. 

Registro da 

propriedade 

 
Fonte: registro do Autor, 2019. 

Fonte: elaborada pelo Autor, 2019.
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Ficha Individual Fundiária Nº 4. 

FICHA INDIVIDUAL FUNDIÁRIA Nº 4 

Nome do 

proprietário 
Irineu Bodner 

Reside no local? Sim Nº residentes 5 

Situação em relação 

ao terreno 
Dono do terreno Há quanto tempo? 50 anos 

Possui título ou outro 

documento? 
Escritura/ matrícula Fonte de renda Agricultura 

Tipo de uso da terra 

Soja, feijão, erva-mate, milho, 

lavoura para consumo. Fazem 

queijo, vendem leite, tem 14 

cabeças para renda extra. 

Destino do esgoto Fossa e sumidouro 

Fonte de energia Rede elétrica 
Destino dos resíduos 

sólidos 
Queimado 

Fonte de Água Água de poço Sabe o que é uma UC? Não 

Como soube do 

MNESSJ? 

Comentários boca a boca 

entre os moradores da região, 

embora não saiba, 

exatamente, qual a função da 

UC 

Ciente sobre 

propriedade ser 

confrontante com a UC? 

Sim 

Acha importante a 

presença da UC? 
Não se aplica 

Qual sua relação com a 

UC? 
Ainda não visitou 

Qual a relação com 

a sua terra? 
Apego por ser terra de família / Apego por ser fonte de renda 

Observações 

A propriedade faz limite com a UC apenas em área bem pequena (ponta). Ainda, no 

sistema SICAR consta registro na condição de imóvel rural de povos e comunidades 

tradicionais, indicando uma sobreposição deste terreno com o faxinal Barra Bonita na ordem 

de aproximadamente 80%. 

Registro da 

propriedade 

 

Fonte: registro do Autor, 2019. 

Fonte: elaborada pelo Autor, 2019.
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Ficha Individual Fundiária Nº 5. 

FICHA INDIVIDUAL FUNDIÁRIA Nº 5 

Nome do 

proprietário 

Delfino Schirlo 

Reside no local? Não Nº residentes Não se aplica 

Situação em relação 

ao terreno 

Dono do terreno Há quanto tempo? Não se aplica 

Possui título ou outro 

documento? 

Escritura/ matrícula Fonte de renda Agricultura 

Tipo de uso da terra Soja, feijão e erva-mate Destino do esgoto Não se aplica 

Fonte de energia Não se aplica Destino dos resíduos 

sólidos 

Não se aplica 

Fonte de Água Não se aplica Sabe o que é uma UC? Sim 

Como soube do 

MNESSJ? 

Esteve ciente desde o início da 

criação por estar em área 

próxima à UC 

Ciente sobre 

propriedade ser 

confrontante com a UC? 

Sim 

Acha importante a 

presença da UC? 

Sim Qual sua relação com a 

UC? 

O entrevistado trabalha na Sede 

ADM da UC 

Qual a relação com 

a sua terra? 

Apego por ser fonte de renda 

Observações O entrevistado (Mauro Schirlo - filho de Delfino) acha importante a presença da UC por 

entender que ela representa uma fonte de renda para o pessoal local (direta e 

indiretamente). Sobre o terreno, informou que são proprietários dele: Delfino Schirlo, Teofânia 

Vasselina Ternoski Schirlo, Mauro Augusto Schirlo, Jonas Rafael Alflen, e Tarcísio Ternoski. Cada 

um deles tem uma parte distinta no imóvel, de forma que somente a área pertencente ao 

Delfino faz limite com a UC. 

Registro da 

propriedade 

 
Fonte: registro do Autor, 2019. 

Fonte: elaborada pelo Autor, 2019.
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Ficha Individual Fundiária Nº 6. 

FICHA INDIVIDUAL FUNDIÁRIA Nº 6 

Nome do 

proprietário 
Salvador Deczka 

Reside no local? Sim Nº residentes 5 

Situação em relação 

ao terreno 
Dono do terreno Há quanto tempo? Mais de 40 anos 

Possui título ou outro 

documento? 
Escritura/ matrícula Fonte de renda Agricultura 

Tipo de uso da terra 

Soja, feijão (usa muito 

agrotóxico), milho, fumo e 

morango, também criam 

abelhas para produção de 

mel. 

Destino do esgoto 
Coletado ou transformado em 

adubo 

Fonte de energia Rede elétrica 
Destino dos resíduos 

sólidos 
Fossa e sumidouro 

Fonte de Água 

Água de poço (30 m de 

profundidade) e nascentes 

(várias na propriedade) 

Sabe o que é uma UC? Sim 

Como soube do 

MNESSJ? 

Porque houve negociação 

para desapropriação de parte 

da propriedade 

Ciente sobre 

propriedade ser 

confrontante com a UC? 

Sim 

Acha importante a 

presença da UC? 
Sim 

Qual sua relação com a 

UC? 

O entrevistado afirmou não possuir 

relação com a UC e que gostaria 

muito de estabelecer uma boa 

parceria com a equipe de gestão 

dela, podendo vir a prestar 

serviços aos visitantes 

Qual a relação com 

a sua terra? 
Apego por ser terra de família e por ser fonte de renda 

Observações 

O entrevistado entende que a UC mais prejudica os vizinhos do que ajuda, pelo tipo de 

gestão conduzida pela PMP. Acredita que poderia haver mais parceria entre a UC e 

moradores do entorno, com ganho para os dois lados e isso não acontece. Tem interesse em 

fornecer água, frutas, mel aos visitantes da UC e também acompanhar pessoas pela trilha 

que inicia na sua propriedade e vai até o rio São João, por um caminho atrativo, podendo-

se chegar próximo de local onde pode ser avistada imponente formação rochosa 

(chamada igreja de pedra ou cabeça-de-lobo) e também o Salto São João. 

Registro da 

propriedade 

 
Fonte: registro do Autor, 2019. 

Fonte: elaborada pelo Autor, 2019.
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Ficha Individual Fundiária Nº 7. 

FICHA INDIVIDUAL FUNDIÁRIA Nº 7 

Nome do 

proprietário 
José Lis 

Reside no local? Sim Nº residentes 3 

Situação em relação 

ao terreno 
Dono do terreno Há quanto tempo? Quase 40 anos 

Possui título ou outro 

documento? 
Escritura/ matrícula Fonte de renda Agricultura 

Tipo de uso da terra Soja, feijão, milho, fumo. Destino do esgoto Coletado 

Fonte de energia Rede elétrica 
Destino dos resíduos 

sólidos 
Fossa e sumidouro 

Fonte de Água Água de poço Sabe o que é uma UC? Sim 

Como soube do 

MNESSJ? 

Funcionários da prefeitura 

vieram conversar 

Ciente sobre 

propriedade ser 

confrontante com a UC? 

Sim 

Acha importante a 

presença da UC? 
Sim 

Qual sua relação com a 

UC? 

O entrevistado informou ter amigos 

que trabalham na UC e também 

que costuma visitar o Monumento 

Qual a relação com 

a sua terra? 
Apego por ser terra de família e por ser fonte de renda 

Observações 

O entrevistado entende que o problema da UC são as placas indicativas de localização, 

pois as pessoas erram o caminho. Reclamou de a UC não estar aberta às visitações nas 

terças-feiras e do horário de encerramento das atividades, às 16 h. Diz que deveria ter uma 

guarita no Monumento. 

Registro da 

propriedade 

 
Fonte: registro do Autor, 2019. 

Fonte: elaborada pelo Autor, 2019.
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Ficha Individual Fundiária Nº 8. 

FICHA INDIVIDUAL FUNDIÁRIA Nº 8 

Nome do 

proprietário 
Faxinal Barra Bonita – Presidente da comunidade Irineu Petriu 

Reside no local? Sim Nº residentes 95 famílias 

Situação em relação 

ao terreno 

Regulamentado pela 

Resolução SEMA nº 77/1997 

(ARESUR). 

Há quanto tempo? Desde 1997 

Possui título ou outro 

documento? 

Foi regulamentado pela 

Resolução SEMA nº 77/1997. 
Fonte de renda Agricultura 

Tipo de uso da terra 
Produção de feijão, fumo, soja, 

erva mate e criação de suínos. 
Destino do esgoto Coletado 

Fonte de energia Rede elétrica 
Destino dos resíduos 

sólidos 
Fossa e sumidouro 

Fonte de Água Água de poço comunitário Sabe o que é uma UC? 

Tanto o presidente quanto o vice-

presidente relataram ter 

conhecimento sobre a situação do 

MNESSJ 

Como soube do 

MNESSJ? 

Cientes desde o início da 

criação por estarem em área 

próxima à UC 

Ciente sobre a 

propriedade ser 

confrontante com a UC? 

Sim 

Acha importante a 

presença da UC? 
Não responderam 

Qual sua relação com a 

UC? 
Não responderam 

Qual a relação com 

a sua terra? 
Apego por ser terra de família / Apego por ser fonte de renda 

Observações 

A sede do Faxinal localiza-se a aproximadamente 20 km da sede do município de 

Prudentópolis, e a 5 km da sede do MNESSJ. O atual presidente deste Faxinal, Sr. Irineu Petriu, 

e o vice-presidente, Sr. Vilson Kurhan, concederam entrevista prestando informações. 

Registro da 

propriedade 

 
Fonte: registro do Autor, 2019. 

Fonte: elaborada pelo Autor, 2019.
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6.16 CONTRIBUIÇÃO DAS OBSERVAÇÕES DE CAMPO PARA OUTROS TEMAS 

6.16.1 ESTRUTURAS DO ENTORNO DA UC 

Não se constatou o estabelecimento de empreendimentos, condomínios, comércios, torres e linhas de 

transmissão de energia, mineradoras ou qualquer outra estrutura de porte que merecesse registro. 

O entorno do MNESSJ é, marcadamente, caracterizado pela presença de propriedades rurais, estradas 

rurais e comunidades tradicionais (faxinais), detalhadas nos subitens a seguir. 

6.16.1.1 Propriedades Rurais do Entorno do MNE Salto São João 

O entorno imediato do MNESSJ é cercado por propriedades rurais de uso predominantemente 

agropecuário, silvicultural e sistema faxinalense de produção/criação, com famílias residentes na 

maioria delas (Figura 6.38). As propriedades rurais confrontantes com a UC, estão detalhadas nas FIFs 

apresentadas no Subitem 6.15.2. As propriedades rurais não confrontantes com a UC, mas situadas no 

entorno imediato, apresentam o mesmo perfil, ou seja, são propriedades com usos destinados à 

moradia, cultivo de culturas de subsistência e commodities (feijão, milho, soja e fumo), criação de 

animais (gado, cavalos, galináceos) e produção de mel em alguns casos. Existe, também, a destinação 

de uma propriedade para fins turísticos, a qual possui toda a infraestrutura para receber 

hóspedes/turistas (ver Subitem 6.7). 

Relatos dos moradores e registros dos técnicos por ocasião dos levantamentos de campo, apontam 

para uso em larga escala de material agrotóxico (Figura 6.38) no combate a pragas e controle das 

culturas. 

Figura 6.38 Aspectos da paisagem no entorno do MNE Salto São João. 

 
Nota: área de cultivo, à esquerda; aplicação de agrotóxico sobre área plantada, ao centro; propriedade rural, à 

direita. Fonte: registros do Autor, 2019. 

6.16.1.2 Comunidades Tradicionais – Faxinais 

Conforme Grzebieluka & Löwen Sahr (2009), os Faxinais são sistemas campesinos tradicionais de 

produção animal e agrícola que se definem pela forma harmônica de utilização de áreas interligadas, 

permitem o uso de criadouros extensivos e comuns, bem como a extração de erva mate e de algumas 

espécies vegetais para consumo. Trata-se de áreas silvipastoris delimitadas, da qual se encontram um 

povoamento e sobre a qual circulam livremente animais pertencentes a esta comunidade, tanto de 

grande (bovinos, equinos e muares) como de pequeno porte (suínos, caprinos, ovinos e aves), além de 

animais domésticos (LÖWEN SAHR, 2007, apud. GRZEBIELUKA & LÖWEN SAHR, 2009). 

No estado do Paraná, os Faxinais são enquadrados como Áreas Especiais de Uso Regulamentado 

(ARESUR14), que são áreas protegidas cuja categoria de conservação é voltada à sustentabilidade, 

contemplando os Povos e as Comunidades Tradicionais. Desse modo, conforme relação de ARESURs 

disponível no portal do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e em entrevistas diretas com profissionais da 

Secretaria de Meio Ambiente de Prudentópolis, existem oito Faxinais regulamentados no município, 

sendo eles: Barra Bonita, Guanabara, Linha Ivaí Anta Gorda, Linha Paraná Anta Gorda, Marcondes, 

Papanduva, Taboãzinho e Tijuco Preto. Destes, os mais próximos ao MNESSJ são os Faxinais Barra Bonita, 

Linha Ivaí Anta Gorda e Linha Paraná Anta Gorda, os quais foram visitados durante os trabalhos de 

campo, e cuja descrição será apresentada na sequência. 

                                                      

14 A categoria Áreas Especiais de Uso Regulamentado (ARESUR) foi instituída por meio do Decreto Estadual nº 3.466, 

de 14 de agosto de 1997. 
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 Faxinal Barra Bonita 

O Faxinal Barra Bonita (Figura 6.39) é regulamentado pela Resolução nº 77 de 19 de agosto de 1997, da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Paraná (SEMA), contendo uma área 

de 3.830 hectares. A sede do Faxinal localiza-se a aproximadamente 20 km da sede do município de 

Prudentópolis, e a 5 km da sede do MNESSJ. O atual presidente deste Faxinal, Irineu Petriu, concedeu 

entrevista à equipe técnica deste projeto, em maio de 2019, prestando informações. 

Na ocasião, também foi realizado contato com o vice-presidente do Faxinal, Vilson Kurhan. Em entrevista 

com ambos, houve relato de que a comunidade apresenta atualmente 142 famílias vinculadas com a 

Associação de Produtores do Faxinal (dessas, 95 famílias são de fato da comunidade, enquanto as 

demais são provenientes de comunidades do entorno, principalmente do Faxinal Barra Vermelha).  

Também foi relatado que existem muitos comunitários cercando seus terrenos, desconfigurando o 

propósito original do Faxinal, por já não concordarem com a manutenção do status do mesmo. Nesse 

sentido, foram relatados conflitos entre moradores, principalmente em função de que porcos ou cavalos 

acabam invadindo lavouras, derrubando as cercas instituídas e causando prejuízos. 

Sobre a produção agrícola da comunidade, foi relatada a produção de feijão, fumo, soja, erva mate e 

criação de suínos. Cada morador realiza a venda individualmente do que produz, mas podem utilizar-

se das estruturas da Associação. A captação e distribuição de água é realiza por meio de um poço 

comunitário, no qual os moradores realizam o pagamento de uma taxa para a manutenção do sistema. 

Em relação à opinião da comunidade sobre o MNESSJ, o vice-presidente relatou que muitos moradores 

são contrários à existência da UC, em razão do custo para sua manutenção, afirmando que muitas 

opiniões convergem sobre o fato da trilha não ter sido feita da forma adequada, citando a ocorrência 

de acidentes leves com visitantes. O presidente, por sua vez, destacou que muitos moradores acham 

benéfica a presença da UC, pela atração de turistas à região. Também citou que muitos moradores 

visitam a UC, embora poucos turistas visitem o Faxinal. 

Figura 6.39 Registros da Sede do Faxinal Barra Bonita. 

 
Nota: Sede, à esquerda, e estrada que corta o Faxinal com presença de animais soltos na via, à direita. Fonte: registros 

do Autor, 2019. 

 Faxinal Linha Ivaí Anta Gorda 

O Faxinal Linha Ivaí Anta Gorda (Figura 6.40) é regulamentado pela Resolução nº 73 de 19 de agosto de 

1997, da SEMA, contendo uma área de 1.289 hectares. A sede do Faxinal localiza-se a 

aproximadamente 15 km da sede de Prudentópolis e a aproximadamente 11 km do MNESSJ. O atual 

presidente, João Zakaluk, concedeu entrevista à equipe técnica deste projeto em maio de 2019. 

Diferentemente do Faxinal Barra Bonita, o Faxinal Linha Ivaí Anta Gorda não apresenta sede oficial, 

sendo a própria residência do presidente referenciada como sede não oficial. Em entrevista com João 

Zakaluk, porém, este explicou que assumiu a liderança da comunidade não como presidente, mas sim 

como representante, uma vez que não tem ocorrido eleições pela pouca adesão dos moradores na 

administração do Faxinal. Ainda sobre isso, João destacou que o Faxinal não recebe recursos do ICMS 

Ecológico, diretamente, uma vez que para isso deve ser apresentado um conselho comunitário. Sendo 

assim, pela falta de adesão dos moradores, o recebimento é realizado indiretamente por meio de 

compras de insumos por parte da Prefeitura Municipal de Prudentópolis. 

Na entrevista, o representante destacou, ainda, que na comunidade existem aproximadamente 

sessenta famílias e muitas destas não querem mais a instituição do Faxinal, opinião esta não 
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compartilhada pelo entrevistado. Sobre a produção, informou que no Faxinal planta-se milho, feijão, 

soja, erva mate e fumo, além da criação de porcos, cavalos e caprinos. Em visita a este Faxinal, 

constatou-se a existência de muitas plantações individuais delimitadas por cercamento.  

Figura 6.40 Registros do Faxinal Linha Ivaí Anta Gorda. 

 
Nota: Residência do líder comunitário deste Faxinal, à esquerda; estrada que cruza o Faxinal, podendo-se observar 

a presença de animal de criação solto na margem esquerda, à direita. Fonte: registros do Autor, 2019. 

Na comunidade, o abastecimento de água é realizado por captação via poços individuais e coletivo, 

sendo este sem funcionamento por depender de investimento da prefeitura. Ocorre coleta de resíduos 

a cada quinze dias, porém, foi relatado que muitos moradores descartam seus lixos nos rios. Questionado 

sobre possíveis relações que os moradores do Faxinal têm com a UC, o entrevistado destacou que não 

existem vínculos ou qualquer forma de relacionamento entre os faxinalenses e o MNESSJ. Informou, 

ainda, que não ocorre no Faxinal qualquer projeto ou trabalho de educação ambiental. 

 Faxinal Linha Paraná Anta Gorda 

O Faxinal Linha Paraná Anta Gorda (Figura 6.41) é regulamentado pela Resolução nº 77 de 19 de agosto 

de 1997, da SEMA, contendo uma área de 612 hectares. A sede do Faxinal localiza-se a 

aproximadamente 17 km da sede municipal, e a aproximadamente 18 km da UC. O atual presidente, 

Pedro Zubek, concedeu entrevista à equipe técnica deste projeto em maio de 2019, prestando 

informações. 

Figura 6.41 Registros do Faxinal Linha Paraná Anta Gorda. 

 
Nota: Sede do Faxinal, à esquerda e estrada que passa no interior do Faxinal, à direita. Fonte: registros do Autor, 2019. 

Durante a conversa com o presidente, foi relatado que existem 62 famílias na comunidade e poucas 

destas detêm lavoura delimitada dentro do Faxinal. Nesse sentido, reclamou que recentemente alguns 

moradores fizeram cercamento em suas porções de terra, inclusive ocorrendo alguns abates de suínos. 

Descreveu que alguns moradores querem o fim do Faxinal, mas, pessoalmente, destacou a importância 

da manutenção desta comunidade tradicional. 

Dentre os que plantam, foi relatado o cultivo de fumo, além da criação de suínos. A comunidade é 

atendida por energia elétrica e, quanto ao abastecimento de água, existe um poço comunitário 
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necessitando, ainda, da instalação de maquinário, sob responsabilidade da Prefeitura (atualmente, os 

moradores possuem poços individuais que apresentam falta de água em momentos de estiagem). 

Quanto à coleta de resíduos sólidos, foi relatado que na comunidade ela não ocorre, fazendo com que 

a maioria dos moradores realize a queima do lixo. 

Sobre a relação que os moradores pudessem ter com a UC, o entrevistado relatou que não existe 

vinculação destes com o MNESSJ (o próprio presidente ainda não visitou a nova sede). 

6.16.2 VISÃO DAS COMUNIDADES E INSTITUCIONALIDADES SOBRE O MNE SALTO 

SÃO JOÃO 

Pode-se apresentar a percepção obtida dos sentimentos e visão dos prudentopolitanos com relação 

ao MNESSJ, conforme os segmentos de atuação e interesses da população. 

Pessoas ligadas ao segmento do turismo depositam grande expectativa na UC, sempre com foco 

voltado para os aspectos da visitação e da demanda turística, de forma a valorizar o município 

ampliando sua divulgação e movimentando a economia em todos os setores relativos aos 

equipamentos turísticos. Para os gestores públicos do turismo, o MNESSJ é considerado “uma joia” e a 

esperança é a de que o plano de manejo e a futura gestão possam transformá-lo em modelo de 

visitação e uso público para toda a região. Empreendedores, gestores e pessoas do comércio em geral 

percebem o Monumento como um dos mais importantes atrativos do município.  

Para muitos, não tem peso o fato de a área ter sido instituída como unidade de conservação. Os 

atributos naturais da UC não foram citados como importantes para pesquisas científicas, atividades de 

educação ambiental, nem mesmo para ações integradas de conservação da própria UC. Portanto, 

uma percepção destacada na sociedade é da UC como um atrativo importante para o turismo e não 

de como potencial para a prestação de serviços ambientais à comunidade. Este sentimento era 

esperado, tendo em vista que todo o movimento local e regional aponta para o desenvolvimento 

turístico, o que gera senso comum com certa imersão no tema em detrimento de outros potenciais 

menos palpáveis.  

Porém, uma importante demonstração de que o turismo se sobrepõe aos interesses de conservação 

ambiental da UC as vezes de forma desmedida, foi a significativa intervenção realizada em mata nativa 

com corte de espécies ameaçadas de extinção, para a instalação de estruturas que servem ao turismo. 

Já os moradores do entorno do MNESSJ têm o entendimento de que uma UC deve servir à comunidade 

que, por sua vez, precisa protegê-la. No entanto, o sentimento desses moradores é o de que ela não 

lhes traz favorecimento e serviço algum, além dos ambientais, e que poderiam ser estabelecidas 

relacionamentos mais fortes entre comunidades e UC objetivando maiores ganhos em comum, 

especialmente o ambiental e o econômico. Apontam situações de conflitos entre gestores municipais 

e proprietários do entorno sobre formas de usos dos espaços próximos da UC, dificuldade de acessos e 

praticamente nenhuma interação com a Unidade, de modo que a veem como um elemento que 

trouxe mais problemas do que soluções e oportunidades de ganho. Indica também a necessidade de 

um trabalho melhor lastreado da equipe de gestão, com base em articulação social aglutinadora.  

As comunidades tradicionais relativas ao sistema Faxinal, estabelecidas na região da UC (Barra Bonita, 

Linha Ivaí Anta gorda e Linha Paraná Anta Gorda), tem diferentes sentimentos e visões sobre o MNESSJ. 

Para alguns, a existência da UC representa alto custo de manutenção e, portanto, consideram sua 

criação imprópria. Contra a UC também pesa a opinião de que a trilha não foi construída 

adequadamente citando a ocorrência de alguns acidentes leves com visitantes, além de mencionarem 

não manter qualquer forma de relação com o Monumento. Por outro lado, há faxinalenses que 

entendem ser benéfica a existência da UC na região destacando-a como atrativo de turistas à região 

e mencionando que embora alguns moradores visitem a UC, poucos turistas visitam esses Faxinais. 

Pessoas ligadas à área da educação formal e acadêmica também reconhecem na UC o seu valor 

como atrativo. Não houve a percepção de interesses, por parte deste público, em exploração para 

pesquisa científica, considerando que a área é de fato pequena e pouco atrativa para este tipo de 

atividade. Por outro lado, percebe-se a falta de percepção quanto ao grande potencial para 

desenvolvimento de programas de educação e capacitação ambiental. São poucos os trabalhos com 

base acadêmica desenvolvidos na unidade de conservação, notadamente um trabalho de pesquisa 

voltado ao turismo/perfil do visitante. 

De modo geral, os prudentopolitanos vislumbram no MNESSJ o importante atrativo que ele é, com sua 

imponente beleza cênica que inclui grande cachoeira (o Salto São João), cânion, rio São João e 

vegetação nativa, com menos ênfase sobre os serviços ambientais que pode oferecer, pesquisa 

científica, além de educação e interpretação ambiental. 
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6.17 GRUPOS DE INTERESSE SECUNDÁRIO IDENTIFICADOS 

São poucos os grupos de interesse secundário aqui apresentados e que são, de alguma forma, 

influenciados indiretamente pelo MNESSJ. Considerou-se como grupos de interesse secundários, nessas 

condições, os elencados a seguir. 

 Guias de Turismo de Prudentópolis 

Este grupo mantém relação de grande interesse e relativa constância com o Monumento em função 

da atividade que exercem aliada com o potencial que a UC apresenta para o turismo. É responsável 

por incluir, em seus roteiros turísticos, visitas ao MNESSJ, organizadas para a condução de grupos de 

turistas ou acompanhamento individual.  

Dessa forma, promovem a divulgação da UC e realizam o passeio de forma segura uma vez que são 

capacitados para exercerem essa atividade, cumprindo as normas de visitação estabelecidas pela 

equipe de gestão compartilhada do Monumento e configurando-se como potenciais apoiadores. 

As expectativas deste grupo concentram-se no anseio de mais investimentos e melhoria dos 

equipamentos e gestão do turismo no município, bem como de maior integração de atrativos que sejam 

de fato produtos turísticos, com mais acessibilidade, sinalização e segurança. 

 Cooperativa Paranaense de Turismo – COOPTUR 

Conforme o site da instituição, participam da cooperativa oito municípios paranaenses, inclusive 

Prudentópolis, trabalhando na busca de turismo sustentável. Constituída em 2004, é pioneira por criar 

estrutura empresarial cooperativista e, por meio de curso de Capacitação em Turismo Rural 

Cooperativo, cada localidade organizou associação de empreendedores em turismo contemplando 

hotelaria, artesanato, grupos folclóricos e culturais, propriedades rurais, museus, equipes de turismo de 

aventura, condutores de visitantes e agro-indústrias. 

A instituição possui duas rotas culturais a ser exploradas pelo turista: a Rota Holandesa, incluindo as 

colônias holandesas de Carambeí, Castrolanda e Arapoti; e a Rota Eslavo-Germânica, abrangendo as 

colônias alemãs de Witmarsum e Entre Rios, e a colônia ucraniana de Prudentópolis. 

As potencialidades desta instituição estão na organização do turismo regional, presença de associação 

no município sede da UC, possibilidade de capacitações e treinamentos de pessoal, fortalecimento de 

empreendimentos turísticos, valorização de elementos histórico-culturais e preocupação com práticas 

de sustentabilidade e qualidade. 

 Moradores do Entorno Imediato 

Não há, entre os moradores do entorno imediato e o MNESSJ, um relacionamento amistoso e de 

parceria. A queixa deste grupo recai, principalmente, sobre o fato de ter havido promessas do 

envolvimento deles em trabalhos na UC, por ocasião de sua criação, e após a consolidação da Unidade 

não haver o cumprimento delas. Pessoas de comunidades mais distantes da UC é que prestam serviços 

no Monumento, relatam. Com isso, gerou-se neste grupo o sentimento de desconfiança e insatisfação. 

Mesmo assim, boa parte deste grupo ainda tem expectativa de poder estabelecer algum tipo de 

parceria com a UC. Seja para monitoria, guiamento, fornecimento de produtos in natura cultivados em 

hortas e pomares ou gerados em suas propriedades (tais como frutas, hortaliças, mel, água, e quitutes 

elaborados com estes produtos), entre outros serviços que podem ser prestados à UC. Também anseiam 

por algum modo de prestar serviços indiretos em suas propriedades, com o mesmo fornecimento de 

produtos gerados e/ou cultivados de forma tradicional por eles próprios, bem como serviços que 

incluam atividades de turismo rural e ecoturismo. 

As potencialidades deste grupo consistem na proximidade com a UC (muitos tem propriedade na divisa 

ou muito próxima à ela); no modo de vida campesina que se configura como atrativo para muitos 

turistas; na produção de diversas culturas consideradas por turistas e visitantes como interessantes para 

o consumo (especialmente mel e frutas típicas da região); na paisagem de suas propriedades com 

áreas cultivadas e mata nativa contendo nascentes, rios, trilhas; e, no interesse em prestar esses serviços 

à UC e se especializar em outros para guiamento e monitoramento. 

 Ambientalista 

Neste caso foi identificado o Instituto Os Guardiões da Natureza (ING). O ING foi responsável pela 

execução do “Projeto Ecoturismo como Ferramenta de Desenvolvimento Sustentável dos Faxinais de 

Taboãozinho e Barra Bonita de Prudentópolis” aprovado pelo MMA por meio do Subprograma Projetos 

Demonstrativos (PDA). O projeto foi executado no período de 2007 a 2013 após estudos de mercado, 

diagnóstico, georreferenciamento e identificação de potencial turístico, iniciando em 2008 as 
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capacitações de 36 faxinalenses em curso de Agente Biodinâmico com Ênfase em Turismo Rural e 

Ecoturismo, sendo criado o Roteiro dos Faxinais – Prudentópolis, PR. Os roteiros foram planejados para 

ser realizados em dois dias (com um pernoite) ou somente em um dia e foram comercializados entre 

2011 e 2013. Os PDA foram encerrados em 2014 (MOREIRA et al., 2001). 

As atuações em favor de grupos sociais, valorizando o desenvolvimento sustentável aliado à 

preservação ambiental, são indicativos da potencialidade do ING como apoiador do MNESSJ. Vale 

ressaltar aqui, o conhecimento acumulado deste Instituto com projetos de turismo, especialmente o TBC 

(Turismo de Base Comunitária), apoiados pelo MMA e organismos internacionais. 

Como situação conflitante tem-se, atualmente, a rejeição dos faxinalenses ao ING por acreditarem não 

ser bem representados pelo Instituto. 

 Unidade de Conservação Voltada ao Turismo  

Foi identificada, na região do MNESSJ, a RPPN Ninho do Corvo. Trata-se de uma propriedade que, 

quando adquirida em 2003 pelo atual proprietário, tinha partes da área destinadas ao cultivo de feijão 

e milho utilizando-se método de roçado e queimada. A partir dessa data iniciou-se a preservação da 

mata nativa e o abandono das áreas de plantio para fins de regeneração da mata nativa, com a 

intenção de conservar o meio ambiente e promover o turismo de natureza (BIOSES, 2009). 

Atualmente, a RPPN Ninho do Corvo tem sua área plenamente revegetada, exceto o espaço 

estruturado com sede para recepção de visitantes, casa do proprietário e administrador, apartamentos 

para hóspedes, banheiros externos, espaço gourmet e chalés. 

O local está estruturado para atendimento do turismo de natureza e aventura incluindo prática de rapel, 

tirolesa, trilhas / caminhadas, mini-arvorismo e escalada. Conta ainda com caminhadas, ciclismo e 

passeios off road pela região. Na UC investe-se em conservação da natureza, divulgação e promoção 

atividades de turismo, além de oferecer treinamentos empresariais para as práticas de rapel e tirolesa. 

Tem como potencialidade a própria condição de Unidade de Conservação na mesma região do 

MNESSJ, o esforço e foco para a conservação aliados ao turismo de natureza e aventura, constituindo-

se em forte apoiador ao MNESSJ. Não houve registro de alguma situação de conflito, neste caso. 

 Comunidade Acadêmica 

Este grupo, composto por alunos e professores de cursos superiores do município, constitui-se em público 

de interesse secundário uma vez que pode encontrar na UC, fonte de diversas pesquisas, dependendo 

de suas áreas de atuação ou especialização.  

A Faculdade Guairacá de Prudentópolis oferece o curso de Gestão do Agronegócio, o qual pode ter 

subsídios para desenvolvimento de pesquisas na UC e seu entorno com relação à diversas temáticas. 

Recentemente esta instituição apoiou ciclo de palestras sobre contribuição das abelhas na agricultura, 

com produtores rurais da região, participou de evento de conscientização sobre o uso de agrotóxicos 

em Prudentópolis, promovido pelas Secretarias Municipais de Saúde, de Agricultura e de Meio 

Ambiente, e apresentou feira de negócios para desenvolvimento do turismo regional. 

A Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, Campi Avançado de Prudentópolis, teve a 

oferta do curso de Turismo cancelada através do Edital nº 13/2018 – COORPS (Coordenadoria Central 

de Processos Seletivos), menos de um ano após o curso passar a ser ofertado na instituição. 

As demais instituições acadêmicas não oferecem cursos cuja temática seja de interesse ou tenha 

relação direta com o MNESSJ, como as da área ambiental ou de turismo. 

 Artesãos e Artistas Locais 

Destaca-se, neste grupo, a existência no município de Prudentópolis da Associação Prudentopolitana 

de Artesanato – APRUART e da Cooperativa Ucraíno-Brasileira de Artes Prudentópolis – COUBAP.  

O município conta com uma gama de artistas e artesãos especializados, entre outras artes, em 

bordados, diferentes e típicas pinturas, dança e literatura, estimulados pela oferta de diversos cursos 

oferecidos e organizados pela Secretaria Municipal de Cultura. A influência das culturas polonesa e, 

principalmente, ucraniana, resultam em grande oferta de peças e traços típicos expressos em um rico 

artesanato local. Muitas dessas peças são expostas à venda no MNESSJ. 

Sem dúvida, trata-se de um elemento importante, presente na UC, e que pode agregar valor ao 

Monumento, considerando-se de grande potencialidade. 

Os grupos aqui apresentados representam possibilidades de estabelecimento de parcerias importantes 

para a proteção da UC, garantia dos serviços ambientais à comunidade por parte do Monumento, bem 

como de outros benefícios de forma que ambas, UC e população, sejam favorecidas com a relação.  
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6.18 MOBILIZAÇÃO DE ATORES SOCIAIS 

Por ocasião dos levantamentos de campo, foi possível contato e entrevistas com diversos atores 

potenciais e de efetiva ligação com os assuntos relativos ao Monumento Natural Estadual Salto São 

João. Os contatos realizados contemplaram atores da gestão pública, sociedade civil organizada, 

empreendedores e comerciantes, associações, conselhos, moradores do entorno imediato à UC e da 

área de abrangência considerando as ARESURs. Os principais atores contatados de forma direta e/ou 

indireta estão apresentados em planilha no Apêndice G. 

6.19 ENQUADRAMENTO LEGAL 

Este subitem apresenta o enquadramento legal do MNESSJ nos âmbitos federal, estadual e municipal 

com suas respectivas legislações ambientais pertinentes. 

6.19.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL 

Criada com o objetivo de assegurar o direito a um meio ambiente equilibrado, a legislação ambiental 

do país é uma das mais completas e avançadas do mundo. Anterior à Constituição Federal de 1988, a 

Política Nacional de Meio Ambiente já destacava a importância da criação de áreas ambientais 

protegidas no território brasileiro. 

6.19.1.1 Constituição Federal 

A Constituição Brasileira de 1988, representou um importante avanço do resgate ao Estado democrático 

de Direito e superou as expectativas do ponto de vista ambiental, tornando-se uma das mais avançadas 

cartas em nível mundial. A partir dela, a competência para proteção do meio ambiente, preservação 

das florestas, da fauna e flora e proteção do patrimônio cultural, histórico e artístico, assim como dos 

sítios arqueológicos, ficou a cargo da União, dos estados e municípios. É o que estabelece o art. 23, 

incisos III, VI e VII.  

Em seu Capítulo VI, Artigo 225, dispõe sobre a questão ambiental, o direito a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, e da responsabilidade do Poder Público em preservar e restaurar os 

processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, além de 

definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, como unidades de 

conservação, cuja alteração e supressão serão permitidas somente através de lei. 

Visando a proteção de áreas, aponta a Mata Atlântica, além de outros ecossistemas, como patrimônio 

brasileiro. Por determinação constitucional, sua utilização deve ser feita dentro de condições que 

assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

6.19.1.2 Política Nacional de Meio Ambiente – Lei Federal Nº 6.938/81 

A Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) tem como objetivo a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições de 

desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade 

da vida humana. 

Criada em atendimento ao disposto na Constituição Federal, a PNMA, entre outros princípios, aborda 

sobre a proteção dos ecossistemas com a preservação de áreas representativas, tendo como 

instrumento a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público federal, 

estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e 

reservas extrativistas.     

6.19.1.3 Lei de Crimes Ambientais - Lei Federal Nº 9.605/98 e Decreto Federal Nº 3.179/99 

A Lei Federal nº 9.605/98 dispõe sobre as sanções penais e administrativas aplicadas a infratores, 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

Dentre os diversos crimes enquadrados pela Lei destacam-se: (i) contra a fauna, seja pela caça ilegal 

ou uso de práticas poluentes; e (ii) crimes contra a flora, como o corte de árvores em florestas 

consideradas de preservação permanente. 
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6.19.1.4 Código Florestal - Lei Federal Nº 12.651/2012 

A Lei nº 12.651 de 25 de maio de 201215 apresenta o Novo Código Florestal Brasileiro e aborda sobre a 

proteção da vegetação, Áreas de Proteção Permanente (APP) e as áreas de Reserva Legal; a 

exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais 

e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para 

o alcance de seus objetivos (art. 1º).  

O Código Florestal dispõe sobre as APP, áreas com funções ecológicas extremamente importantes para 

a manutenção dos recursos hídricos, da paisagem, da estabilidade geológica, da biodiversidade, do 

fluxo gênico de flora e fauna, para proteção do solo e do bem-estar das populações humanas 

(art. 3º, § 1º, II da Lei Federal 12.651/12). 

Segundo a lei, são consideradas como APP as florestas e demais formas de vegetação situadas ao longo 

de qualquer curso-d’água natural desde seu nível mais alto, de acordo com a largura da faixa marginal; 

ao redor de lagoas, lagos, nascentes, topo de morros, montes, montanhas, serras, encostas com 

declividade a partir de 45°, restingas, manguezais, bordas de tabuleiros ou chapadas e as áreas em 

altitude superior a 1.800 metros, além de outras situações, mencionadas pelo Art. 4º. 

6.19.1.5 Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas – Decreto Nº 5.758/06 

O Plano Estratégico de Áreas Protegidas (PNAP) foi estabelecido através do Decreto nº 5.785 de 13 de 

abril de 2006 e orienta as ações a serem desenvolvidas para o estabelecimento de um sistema 

abrangente de áreas protegidas ecologicamente representativo, efetivamente manejado, integrado 

às áreas terrestres e marinhas mais amplas, até 2015.  

Possui como pilares diversos princípios e diretrizes que orientam tais ações para o estabelecimento de 

um sistema de áreas protegidas. Dentre os 26 princípios citados no Decreto, destacam-se:  

 II - a soberania nacional sobre as áreas protegidas.  

 III - valorização dos aspectos éticos, étnicos, culturais, estéticos e simbólicos da 

conservação da natureza.  

 IV - valorização do patrimônio natural e do bem difuso, garantindo os direitos das gerações 

presentes e futuras.  

 VII - reconhecimento das áreas protegidas como um dos instrumentos eficazes para a 

conservação da diversidade biológica e sociocultural.  

 VIII - valorização da importância e da complementaridade de todas as categorias de 

unidades de conservação e demais áreas protegidas na conservação da diversidade 

biológica e sociocultural.  

 IX - respeito às especificidades e restrições das categorias de unidades de conservação do 

SNUC, das terras indígenas e das terras ocupadas por remanescentes das comunidades 

dos quilombos. 

 XVI - cooperação entre União e os Estados, Distrito Federal e os Municípios para o 

estabelecimento e gestão de unidades de conservação. 

 XXIII - reconhecimento da importância da consolidação territorial das unidades de 

conservação e demais áreas protegidas. 

As diretrizes, totalizadas em 20, tem como destaque:  

 I - os remanescentes dos biomas brasileiros e as áreas prioritárias para a conservação, 

utilização sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade brasileira (Áreas 

Prioritárias para a Biodiversidade) devem ser referência para a criação de unidades de 

conservação.  

 II - assegurar a representatividade dos diversos ecossistemas no SNUC.  

 XVI - utilizar o CNUC como instrumento básico para gestão e monitoramento da 

efetividade do SNUC.  

                                                      

15 Altera as Leis 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 

2006 e revoga as Leis nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989 e a Medida Provisória 

nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001. 
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 XVII - avaliar os impactos, efeitos e resultados do PNAP, e ajustar permanentemente as 

metas e ações assegurando sua funcionalidade e efetividade. 

6.19.1.6 Lei de Proteção à Fauna - Lei Federal Nº 5.197/67 E Decreto Federal Nº 76.623/75 

A Lei nº 5.197 de 1967, é responsável por assegurar a proteção da fauna. Em seu artigo 1º proíbe a 

utilização, perseguição, caça ou apanha de animais de quaisquer espécies, em qualquer fase de seu 

desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, sendo que estes constituem a fauna 

silvestre e são propriedades do Estado.  

Também, o Decreto Federal nº 76.623/75, que aborda sobre o tema, promulgou a Convenção 

Internacional sobre Comércio das Espécies da Flora e Fauna em perigo de extinção (CITES) e a lista de 

espécies ameaçadas de extinção divulgada pelo IBAMA. 

6.19.1.7 Patrimônio Genético e Biodiversidade – Medida Provisória Nº 2.186 -16/01 

A Medida Provisória nº 2.186-16/01 regulamenta o art. 225º, § 1º, II, e § 4º da Constituição Federal, bem 

como os art. 1º, 8º alínea j, 10º, c, 15º e 16º, alíneas 3 e 4 da Convenção Internacional sobre Diversidade 

Biológica (promulgada no Brasil pelo Decreto Federal 2.519/98). 

É a principal norma geral sobre acesso à biodiversidade e patrimônio genético no país.  

Dentre suas previsões destacam-se:  

 necessidade de autorização da União para o acesso ao patrimônio genético (art. 2º);  

 exigência de evidência científica de perigo de dano grave e irreversível à diversidade 

biológica para a sustação das atividades (art. 6º);  

 proteção às comunidades locais e indígenas de exploração ilícita e ações lesivas e 

reconhecimento do direito das comunidades indígenas e locais para decidirem sobre o 

uso de seus conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético do país (art. 8º, 

§1). 

Outras leis e regulamentos federais também estão relacionados com o acesso à biodiversidade e 

pesquisa, como por exemplo: (i) a Lei Federal 9.456/97 – Lei de Cultivares; e (ii) a Lei 9.279/96 – Lei de 

Propriedade Industrial. 

6.19.1.8 Política Nacional de Recursos Hídricos - Lei Federal Nº 9.433/97 

A Lei Federal nº 9.433/97 instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), bem como a criação 

do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Fundamenta a água como um bem de 

domínio público, um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, cuja gestão deve sempre 

proporcionar o seu uso múltiplo (art. 1º, I, II e IV). 

Dentre os seus objetivos está assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de 

água, com padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. (art. 2º, I). Também possui como 

diretrizes gerais para sua implementação a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão 

ambiental e a articulação com a gestão do uso do solo (art. 3º, III e V). 

Compõe os instrumentos da PNRH à necessidade da obtenção de outorga para utilização desses 

recursos (art. 5º, III), dentre os quais estão: a derivação ou captação de parcela da água existente em 

um corpo-d'água, a extração de água de aquífero subterrâneo e o lançamento em corpo de água de 

esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos (art. 12, I, II e III). 

6.19.1.9 Lei da Mata Atlântica - Lei Federal Nº 11.428/06 

Assinada em 2006, a Lei Brasileira nº 11.428 dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa 

do Bioma Mata Atlântica. De acordo com seu artigo 2º, são integrantes do bioma Mata Atlântica as 

seguintes formações florestais nativas e ecossistemas associados: (i) Floresta Ombrófila Densa; (ii) Floresta 

Ombrófila Mista ou Mata de Araucárias; (iii) Floresta Ombrófila Aberta; (iv) Floresta Estacional 

Semidecidual; (v) Floresta Estacional Decidual; e (vi) manguezais, vegetações de restingas, campos de 

altitude, brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste, conforme delimitações estabelecidas pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

A proteção e a utilização do bioma Mata Atlântica baseia-se nos seguintes princípios: (i) função 

socioambiental da propriedade; (ii) equidade intergeracional; (iii) prevenção e precaução; (iv) usuário-

pagador; (v) transparência das informações e atos; (vi) gestão democrática; (vii) celeridade 
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procedimental e gratuidade dos serviços administrativos prestados ao pequeno produtor rural e às 

populações tradicionais; e (viii) respeito ao direito de propriedade (art. 6º). 

Assim, o art. 10 da lei incentiva o enriquecimento ecológico da vegetação do bioma, bem como o 

plantio e o reflorestamento com espécies nativas ou exóticas, em especial as iniciativas voluntárias de 

proprietários rurais, que visem controlar o efeito de borda nas áreas de entorno de fragmentos de 

vegetação nativa. 

A Lei da Mata Atlântica proíbe o corte e a supressão de vegetação nas áreas de abrangência desta, 

tanto sendo mata primária ou em estágios avançado e médio de regeneração, quando:  

 abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção;  

 exercer a função de proteção de mananciais ou de prevenção e controle de erosão;  

 formar corredores entre remanescentes de vegetação primária ou secundária em estágio 

avançado de regeneração;  

 proteger o entorno das UCs;  

 possuir excepcional valor paisagístico, reconhecido pelos órgãos executivos competentes 

do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA); ou  

 o proprietário ou posseiro não cumprir os dispositivos da legislação ambiental, no que se 

refere às APP e à reserva legal (art. 11).  

6.19.1.10 Sistema Nacional de Unidades de Conservação – Lei Federal Nº 9.985/2000 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) foi instituído a partir da Lei Federal nº 9.985, 

de 18 de julho de 2000, para regulamentar o disposto no art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição 

Federal e é responsável pelo estabelecimento de critérios e normas para a criação, implantação e 

gestão das unidades de conservação. 

Por definição da Lei, unidades de conservação (UC) são espaços territoriais e seus recursos ambientais, 

com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público, com objetivos de 

conservação e de limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias 

adequadas de proteção. Para cumprir com suas finalidades, as UCs dividem-se em dois grupos, com 

objetivos específicos voltados à proteção integral e uso sustentável dos recursos naturais.  

O objetivo básico das UCs de proteção integral é a preservação da natureza, sendo admitido apenas 

o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos em lei (art. 7º, §1). Neste grupo 

estão as seguintes categorias de UC: (i) Estação Ecológica (ESEC), (ii) Reserva Biológica (REBIO), (iii) 

Parque Nacional (PARNA), (iv) Monumento Natural (MN) e (v) Refúgio de Vida Silvestre (REVIS (art. 8º). 

Já as UCs de uso sustentável possuem como objetivo compatibilizar a conservação da natureza com o 

uso sustentável dos recursos naturais (art. 7º, §2), e é um grupo composto por sete categorias, quais 

sejam: (i) Área de Proteção Ambiental (APA), (ii) Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), (iii) 

Floresta Nacional (FLONA), (iv) Reserva Extrativista (RESEX), (v) Reserva de Fauna, (REFAU), (vi) Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável (RDS) e (vii) Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) (art. 14º). 

De acordo com o artigo 2º, inciso XVII da lei do SNUC, o plano de manejo é um documento técnico, 

fundamentado nos objetivos da UC, que estabelece o zoneamento e as normas de uso e manejo da 

área e seus recursos. Toda UC deve ter um plano de manejo, que é o documento norteador à gestão 

da área protegida. Este deve ser elaborado de acordo com os objetivos de criação da UC, 

estabelecendo normas, restrições e ações para o correto manejo dos recursos naturais dentro dos limites 

da unidade, bem como seu entorno, visando à manutenção dos processos ecológicos e o mínimo 

impacto ao meio ambiente. 

6.19.2 LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

Conforme previsto na legislação federal, cabe a cada unidade federativa definir as leis específicas no 

âmbito territorial, desde que respeitados os princípios da Constituição Federal. Na sequência está 

apresentado o enquadramento legal ambiental relativo ao MNE Salto São João. 

6.19.2.1 Constituição Estadual 

Na mesma linha da Constituição Federal, no que concerne ao tema meio ambiente, a constituição 

estadual assegura a todos o direito de um meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 207). 

Visando tal finalidade, incumbe o Estado de várias ações e responsabilidades, quais sejam: proteger o 
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meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas (art. 207, VI); instituir áreas de 

preservação ambiental e de proteção dos ecossistemas (art. 207, IV); controlar a produção, a 

comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que importem riscos para a vida, a 

qualidade de vida, o meio ambiente (art. 207, VIII); proteger a fauna e o patrimônio de reconhecido 

valor cultural, paisagístico e ecológico, assegurando a sua conservação (art. 207, XIV e XV). 

6.19.2.2 Lei Florestal do Estado – Lei Nº 11.054/95 

Segundo a Lei nº 11.054, de 11 de janeiro de 1995, as florestas existentes no território do estado do Paraná 

e as demais formas de vegetação são consideradas bens de interesse comum, respeitados os direitos 

de propriedade, com as devidas limitações que a legislação estabelece, de maneira que a atividade 

florestal assegure os objetivos socioeconômicos, a manutenção da qualidade da vida e o equilíbrio 

ecológico (art. 1º e 2º), a serem mantidas pelo Poder Executivo Estadual (art. 4º). 

No artigo 5º, as florestas e demais formas de vegetação nativa existentes no território paranaense ficam 

classificadas em: (i) preservação permanente, (ii) reserva legal, (iii) produtivas e (iv) unidades de 

conservação. 

Através desta Lei, entende-se por UC as porções territoriais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais de relevante valor, de domínio público ou propriedade privada, legalmente 

instituídas pelo poder público com objetivos e limites definidos, sob regimes especiais de administração, 

às quais se aplicam garantias adequadas de proteção (art. 10, V). As UCs estaduais possuem os mesmos 

grupos da esfera federal: unidades de proteção integral e de uso sustentável (art. 9º). 

O artigo 69, inciso I, determina ainda que o Poder Executivo deverá exercer as funções de controle e 

fomento à extensão, dando prioridades a alguns aspectos, dentre eles a manutenção e implantação 

do Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC). 

6.19.2.3 Política Estadual de Proteção à Fauna Nativa – Decreto Nº 3.148/04 

O Decreto nº 3.148 de 15 de junho de 2004, instituiu os princípios, alvos, objetivos e mecanismos de 

execução da Política Estadual de Proteção à Fauna Nativa no Paraná, além de definir o Sistema 

Estadual de Proteção à Fauna Nativa, criar o Conselho Estadual de Proteção à Fauna e implantar a 

Rede Estadual de Proteção à Fauna Nativa – Rede PRÓ-FAUNA. 

A Política Estadual de Proteção à Fauna Nativa protege todos os animais de quaisquer espécies e tem 

por finalidade assegurar a manutenção da diversidade biológica e do fluxo gênico, da integridade 

biótica e abiótica dos ecossistemas, bem como das relações intra e interespecíficas, através da 

implementação de ações integradas e mecanismos de proteção à fauna e suas funções ecológicas 

(art. 2º e 4º). O delineamento básico das ações de manejo dessa Política contempla, prioritariamente, 

a proteção de áreas naturais importantes para a fauna nativa, priorizando aquelas significativas para a 

criação de UCs e de corredores ecológicos (art. 9º III). 

6.19.2.4 Política Estadual sobre Mudança Climática – Lei Nº 17.133/12 

A Política Estadual sobre Mudança do Clima norteará a elaboração do Plano Estadual sobre Mudança 

do Clima, bem como outros planos, programas, projetos e ações relacionados, direta ou indiretamente, 

à mudança do clima, conforme disposto na lei nº 17.133/12.  

É objetivo da Política Estadual sobre Mudança do Clima estimular mecanismos financeiros e políticas 

públicas para o desenvolvimento de projetos florestais relacionados ao desmatamento e degradação 

florestal evitados, devendo estar em consonância com o desenvolvimento sustentável e buscando a 

proteção da biodiversidade (art. 4º, IV). 

Esta Lei traz como importante diretriz a preservação, conservação, restauração e recuperação dos 

recursos naturais e da biodiversidade, com particular atenção ao bioma Mata Atlântica (art. 5º, X). 

6.19.2.5 Política Estadual de Recursos Hídricos – Lei Estadual Nº 12.726/99 

A Lei Estadual nº 12.726 de 199 institui a Política Estadual de Recursos Hídricos. Segundo sua definição, a 

água é um bem de domínio público e um patrimônio natural limitado dotado de valor econômico, social 

e ambiental (art. 2º, I e II).  

Possui por objetivo assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de águas em 

padrões de qualidade adequados aos respectivos usos (art. 3º, I). Constitui diretriz geral para sua 

implementação: a) a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; b) a 
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articulação da gestão de recursos hídricos com os setores usuários e os planejamentos regional, estadual 

e nacional; c) a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo (art. 4º, III, IV, V). 

6.19.2.6 Política Estadual de Educação Ambiental – Lei Nº 17.505/13  

A Lei Estadual nº 17.505, de 11 de janeiro de 2013, instituiu no Paraná a Política Estadual de Educação 

Ambiental, em consonância com a Política Nacional de Educação Ambiental.   

A educação ambiental é entendida pela Lei como os processos contínuos e permanentes de 

aprendizagem, em todos os níveis e modalidades de ensino, em caráter formal e não-formal, por meio 

dos quais o indivíduo e a coletividade de forma participativa constroem, compartilham e privilegiam 

saberes, conceitos, valores socioculturais, atitudes, práticas, experiências e conhecimentos voltados ao 

exercício de uma cidadania comprometida com a preservação, conservação, recuperação e melhoria 

do meio ambiente e da qualidade de vida, para todas as espécies (art. 2º). 

A Política Estadual de Educação Ambiental e o Sistema Estadual de Educação Ambiental fazem parte 

do processo educativo e da gestão ambiental no Estado, ressaltando que todos têm direitos e deveres 

em relação à educação ambiental, sendo competência do Poder Público sua realização e 

coordenação, com colaboração de todos, incluindo órgãos públicos, privados e demais organizações 

do terceiro setor (art. 6º). 

O art. 6º, §2º, III da referida Lei assegura que o Estado deve promover ações de educação ambiental 

integradas aos programas de preservação, conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, 

com linhas de atuação inter-relacionadas voltadas à promoção da educação ambiental nas unidades 

de conservação e demais áreas protegidas (art. 10, X). 

6.19.2.7 ICMS Ecológico – Leis Complementares Nº 59/91, Nº 170/14 e Decreto Nº 2.791/96 

A Lei Complementar nº 59/91, alterada pela Lei Complementar nº 170, de 31 de Março de 2014, dispõe 

sobre a repartição do ICMS Ecológico aos municípios com mananciais de abastecimento e unidades 

de conservação ambiental. A repartição de cinco por cento do ICMS ecológico será feita da seguinte 

maneira: 50% para municípios com mananciais de abastecimento e 50% para municípios com unidades 

de conservação ambiental. No caso de municípios com sobreposição de áreas com mananciais de 

abastecimento e unidades de conservação ambiental, será considerado o critério de maior 

compensação financeira.  

O Decreto nº 2.791/96 define os critérios técnicos para alocação dos recursos provenientes do ICMS 

Ecológico. 

6.19.2.8 Instituto Ambiental do Paraná – Lei Estadual Nº 10.066/92 e Lei Nº 11.352/96 

Criado através da Lei Estadual nº 10.066/92 e alterado pela Lei nº 11352/96, o Instituto Ambiental do 

Paraná (IAP), entidade autárquica vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e 

do Turismo, que possui entre seus objetivos (Lei 11.352/96, art. 1º, VI e VII): 

 elaborar, executar e controlar planos e programas de proteção e manutenção da 

biodiversidade, preservando e restaurando os processos ecológicos essenciais, 

assegurando a reprodução da flora e fauna silvestres;  

 organizar e manter o Sistema Estadual de Unidades de Conservação, preservando a 

diversidade e a integridade do patrimônio genético e, por meio de convênio, participar da 

administração de Unidades de Conservação de domínio dos municípios ou da União, bem 

como incentivar e assistir às prefeituras municipais no tocante à implantação de bosques, 

parques, arborização urbana e repovoamento de lagos e rios.   

6.19.2.9 Monumento Natural Salto São João - Decreto Estadual nº 9.108/10 

Enquadrado no grupo de Proteção Integral, o MNESSJ é uma área protegida criada pelo governo 

estadual, através do Decreto nº 9.108, de 23 de dezembro de 2010, estabelecida no município de 

Prudentópolis (art. 1º).  

No Decreto consta explícito que o Monumento Natural Estadual Salto São João é uma UC que abrange 

área de 33,8816  hectares e possui como objetivo geral preservar sítios naturais raros, singulares ou de 

grande beleza cênica, e proteger especificamente remanescentes de Floresta Ombrófila Mista ou 

                                                      

16 O MNE Salto São João apresenta em seu decreto de criação uma área de 33,88 ha, no entanto, a área real, 

conforme medição realizada pelo Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná resultou em 41,50 ha. 
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Florestas com Araucária, a biodiversidade local, os recursos hídricos, em especial a cachoeira Salto São 

João e o cânion ali presente (art. 2º). 

A categoria de monumento natural permite a realização de pesquisas científicas e atividades de 

conscientização, educação e interpretação ambiental, além do turismo sustentável e da recreação em 

contato com a natureza (art. 2º, §1º). 

6.19.3 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - PRUDENTÓPOLIS 

Cabe também aos municípios, estabelecer leis municipais para gestão territorial, desde que respeitadas 

a Constituição Federal e do Estado ao qual pertencem. A seguir estão apresentadas leis municipais que 

são de influência sobre o MNESSJ.  

6.19.3.1 Lei Orgânica – 05 de abril de 1990 

A constituição do ordenamento político e administrativo básico de Prudentópolis é dado pela Lei 

Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990. Segundo este documento (art. 9º, VI e VII), compete ao 

município de Prudentópolis junto às outras esferas administrativas a proteção ambiental, bem como a 

preservação das florestas, da fauna e da flora. 

O artigo 227 da Lei dispõe sobre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se o Município à comunidade o dever 

de defendê-lo e preservá-lo para o presente e futuras gerações.  

E para assegurar a efetividade deste deve (iii) promover a educação ambiental nas escolas municipais 

e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; (iv) proteger a flora e a fauna, (viii) 

incentivar o estudo e a pesquisa de tecnologias para o uso racional e a proteção dos recursos 

ambientais e (ix) definir e fiscalizar espaços territoriais e os seus componentes a serem protegidos, 

mediante criação de unidades municipais de conservação ambiental (art. 227, III, IV, VIII e IX). 

6.19.3.2 Plano Diretor – Lei N° 1850/10 

A Lei Municipal nº 1.850, de 08 de dezembro 2010, instituiu o Plano Diretor (PD) do Município de 

Prudentópolis estabelecendo normas, princípios e diretrizes para sua implementação em toda a sua 

extensão territorial, visando orientar as ações para o desenvolvimento integrado do Município nos anos 

2010 a 2019 (art. 1º e 2º).  

O principal objetivo do Plano Diretor Municipal é disciplinar o desenvolvimento de Prudentópolis 

garantindo qualidade de vida à população, bem como preservando e conservando os recursos naturais 

locais (art. 8º), especificamente no que diz respeito à proteção do meio ambiente e, em conjunto, o ser 

humano, de qualquer forma de degradação ambiental, mantendo a qualidade da vida urbana e rural 

(art. 9º, III). 

Dentre os instrumentos de planejamento do PD estão o Sistema Municipal de Áreas Verdes e Unidades 

de Conservação e o Zoneamento Ambiental (art. 28º, X e XI). Inclusive, no artigo 62 relativo ao 

tombamento, constitui como patrimônio ambiental [...] de Prudentópolis o conjunto de bens imóveis 

existentes em seu território e que, por sua vinculação a fatos pretéritos memoráveis e a fatos atuais 

significativos, ou por seu valor [...] ambiental, [...] científico, [...] estético, paisagístico ou turístico, seja de 

interesse público proteger, preservar e conservar, abrangendo os monumentos naturais, bem como os 

sítios e paisagens de importante conservação e proteção (art. 62, parágrafo único). 

O programa de valorização ambiental faz parte das diretrizes e proposições do plano, e visa garantir a 

preservação das riquezas naturais existentes em Prudentópolis com base no projeto de Estruturação do 

Sistema de Unidades de Conservação e Áreas de Proteção Ambiental. 

No macrozoneamento municipal, o MNESSJ abrange duas zonas:  

 Zona Especial de Conservação (ZEC): corresponde às Unidades de Conservação, Áreas de 

Proteção Especial e Reserva Indígena já consolidadas e mapeadas no Município, bem 

como aquelas que vierem a ser instituídas e as áreas de maior concentração das 

atividades turísticas, e está presente na maior porção do MNESSJ (art. 9º, §1º). 

 Zona de Uso Agrossilvipastoril 2 (ZUA 2): possui concentração de atividades 

agrossilvipastoris, tais como agricultura, pecuária, silvicultura e criações diversas, com a 

utilização de práticas agrícolas intensivas.   
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Cabe destacar aqui, que um mapa ilustrativo será apresentado para mostrar a sobreposição do MNESSJ 

nas referidas zonas supracitadas, no Subitem 6.19.3.7 que trata do ordenamento territorial. 

6.19.3.3 Sistema Municipal de Unidades de Conservação – Lei N° 1.446/05 

Estabelecido em 2005, o Sistema Municipal de Unidades de Conservação é regido pela Lei Municipal 

nº 1446/05. Define Unidades de Conservação como áreas municipais de propriedade pública ou 

privada, com características naturais de relevante valor ambiental ou destinadas ao uso público, 

legalmente instituídas, com objetivos e limites definidos, sob condições especiais de administração e 

uso, às quais aplicam-se garantias de conservação, proteção ou utilização pública (art. 2º). 

Assim como SEUC, o Sistema Municipal de Unidades de Conservação segue as mesmas premissas do 

SNUC em relação a grupos e categorias de manejo.  

6.19.3.4 Política do Meio Ambiente do Município de Prudentópolis – Leis nº 1450/2005 e 

2365/2009 

A Lei Municipal nº 1450, de 23 de maio de 2005, institui a Política Municipal de Meio Ambiente em 

Prudentópolis, com o objetivo de manter ecologicamente equilibrado o meio ambiente, essencial à 

sadia qualidade de vida, cabendo ao poder público o dever de defendê-lo, preservá-lo e recuperá-lo 

(art. 1º). O art. 2º aponta princípios fundamentais a serem observados, dos quais destacam-se: 

(iv) integração com a política do meio ambiente nacional, estadual, setoriais e demais ações do 

governo; (v) promoção e manutenção do equilíbrio ecológico e a (ix) proteção dos ecossistemas, com 

a preservação e manutenção de áreas representativas. 

Determina como de interesse local também a defesa e proteção ambiental dos Faxinais, da Serra da 

Esperança, Nascentes do Rio São João e Rio dos Patos e a Bacia do Alto Ivaí, além das áreas de interesse 

ecológico, turístico, mediante convênios e consórcios com Municípios da Região, bem como a criação 

de Unidades de Conservação (art. 3º), inclusive possui um capítulo exclusivo que abordar sobre áreas 

de uso regulamentado e unidades de conservação municipais (Capítulo VI).  

Esta Lei estabelece também a criação do Conselho e do Fundo Municipal de Meio Ambiente, sendo o 

segundo composto inclusive por receitas provindas de recursos do ICMS Ecológico (repasse estadual) 

(art. 39). Em alteração feita através da Lei Nº 2.365/2019, ficou definida a destinação dos recursos 

advindos do ICMS ecológico, inclusive garantindo repasse de 70% dos valores destinados aos faxinais 

contemplados. 

6.19.3.5 APA do Rio São João – Lei N° 1.468/05 

Criada através da Lei Municipal nº 1.468/2005, consequentemente anterior à criação do MNESSJ, a Área 

de Proteção Ambiental do Rio São João (APARSJ) abrange uma extensão de 21.477.939, 35 m², ao longo 

do curso de água do rio homônimo e que nomeia a UC. Possui como objetivos (art. 2º):  

 garantir a preservação do conjunto paisagístico natural e cultural local, proporcionar meios 

e incentivos para atividades de pesquisa, estudos e monitoramento ambiental, promover 

a recuperação e/ou restauração de áreas e/ou ecossistemas degradados, estimular e 

colaborar no desenvolvimento rural e turístico de forma ecologicamente sustentável, 

disciplinar a ocupação e o uso do solo, bem como as demais atividades econômicas;   

 proteger e preservar a Floresta Ombrófila Mista, a flora e fauna nativas, a diversidade 

biológica e o material genético na área da APA, a vida selvagem, principalmente as 

espécies ameaçadas de extinção, as fontes de alimento, os locais de moradia e outras 

condições materiais de subsistência das populações tradicionais, respeitando sua cultura 

e oferecendo alternativas de promoção social e econômica e o conhecimento das 

populações tradicionais, especialmente sobre formas de manejo dos ecossistemas e o uso 

ecologicamente sustentável dos recursos naturais(art. 2º, I ao VI). 

O Monumento Natural Estadual Salto São João está situado na porção oeste desta APA Municipal e, por 

isso, mais detalhamentos sobre esta lei estão apresentados no Subitem 6.19.3.7.  

6.19.3.6 Taxa de visitação do Monumento Natural Salto São João – Lei Nº 2.345/2018 

A taxa de visitação referente ao Monumento Natural Estadual Salto São João, conforme previsto no 

Convênio de Gestão Compartilhada nº 07/2017-IAP, firmado entre o IAP e a Prefeitura Municipal de 

Prudentópolis, foi estabelecida em 16 de novembro de 2018, através da Lei Municipal nº 2.345. Possui o 

intuito de assegurar a manutenção das condições ambientais e ecológicas, desenvolvimento de 

projetos ambientais, sistema de controle de fluxo de visitantes, oferta de serviços aos visitantes como 
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infraestrutura de estacionamento, banheiros, orientações, conduções, sinalizações, seguro de visitante 

e preservação ambiental (art. 1º). 

Segundo esta Lei, os valores obtidos na cobrança da taxa de visitação serão destinados ao Fundo 

Municipal, previsto no artigo 2º, devendo ser revertidos obrigatoriamente para a própria conservação, 

manutenção e melhorias da UC.  

No entanto, ressalta-se que desde a abertura da UC à visitação e uso público, em novembro de 2017, 

nenhuma taxa de visitação é cobrada no Monumento. 

6.19.3.7 Ordenamento Territorial 

Para entendimentos e diagnóstico sobre os tipos de zoneamentos presentes na região do MNE Salto São 

João com suas possíveis influências no planejamento e pressões que possam vir a ocorrer sobre a UC, os 

levantamentos identificaram como relevante o Plano Diretor (PD) do Município de Prudentópolis uma 

vez que constitui-se em instrumento da política de desenvolvimento municipal com força de lei, bem 

como a APA do Rio São João que além de ter força lei abriga o MNESSJ em sua totalidade.  

 Plano Diretor 

Conforme já apresentado, o Plano Diretor do Município de Prudentópolis foi instituído pela Lei Municipal 

nº 1.850, de 08 de dezembro 2010, estabelecendo normas, princípios e diretrizes para sua 

implementação em toda a sua extensão territorial, visando orientar as ações para o desenvolvimento 

integrado do município nos anos 2010 a 2019 (Art. 1º e 2º).  

O principal objetivo do Plano Diretor Municipal é disciplinar o desenvolvimento de Prudentópolis 

garantindo qualidade de vida à população, bem como preservar e conservar os recursos naturais locais 

(Art. 8º). Estabelece e viabiliza políticas de gestão ambiental com ênfase na conservação ambiental e 

fomento aos projetos e ações específicas para o controle e recuperação ambiental (Art. 9º II); bem 

como, no que diz respeito à proteção do meio ambiente e, em conjunto, o ser humano, de qualquer 

forma de degradação ambiental, mantendo a qualidade da vida urbana e rural (Art. 9º, III). 

Dentre os instrumentos de planejamento do PD estão o Sistema Municipal de Áreas Verdes e Unidades 

de Conservação e o Zoneamento Ambiental (art. 28º, X e XI). Inclusive, no artigo 62 relativo ao 

tombamento, constitui como patrimônio ambiental [...] de Prudentópolis o conjunto de bens imóveis 

existentes em seu território e que, por sua vinculação a fatos pretéritos memoráveis e a fatos atuais 

significativos, ou por seu valor [...] ambiental, [...] científico, [...] estético, paisagístico ou turístico, seja de 

interesse público proteger, preservar e conservar, abrangendo os monumentos naturais, bem como os 

sítios e paisagens de importante conservação e proteção (art. 62, parágrafo único). 

Das diretrizes de desenvolvimento destacam-se as de Gestão Ambiental que consistem na 

compatibilização dos aspectos ambientais presentes no território municipal em consonância com a 

legislação ambiental vigente (Art. 22), objetivando buscar solução para as áreas já degradadas e 

preservar as que ainda não foram atingidas a fim de garantir a sustentabilidade socioambiental das 

futuras gerações por meio de Política Conservacionista manifestada por (Art. 22, parágrafo único) 

programas para a conservação ambiental (I), projetos e ações específicas para controle e recuperação 

ambiental (II) e projetos e ações específicas para a valorização ambiental (III). 

O programa de valorização ambiental faz parte das diretrizes e proposições do plano, e visa garantir a 

preservação das riquezas naturais existentes em Prudentópolis com base no projeto de Estruturação do 

Sistema de Unidades de Conservação e Áreas de Proteção Ambiental. 

No macrozoneamento municipal estabelecido pelo PD, o MNESSJ abrange duas zonas:  

 Zona Especial de Conservação (ZEC): corresponde às Unidades de Conservação, Áreas de 

Proteção Especial e Reserva Indígena já consolidadas e mapeadas no município, bem 

como aquelas que vierem a ser instituídas e as áreas de maior concentração das 

atividades turísticas, estando presente na maior porção do MNE Salto São João (art. 9º, §1º).  

 Zona de Uso Agrossilvipastoril 2 (ZUA 2): possui concentração de atividades 

agrossilvipastoris, tais como agricultura, pecuária, silvicultura e criações diversas, com a 

utilização de práticas agrícolas intensivas.   

A Figura 6.42 apresenta a sobreposição da área do MNESSJ nas duas zonas supracitadas, onde observa-

se uma maior ocupação da UC na ZEC, representando 23,35 ha e na ZUA 18,14 ha. 
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Figura 6.42  Representação gráfica da sobreposição dos limites do MNE Salto São João com o 

Macrozoneamento estabelecido no Plano Diretor Municipal de Prudentópolis. 

 
Nota: Destaque para a sobreposição do MNESSJ na ZEC, em verde, e na ZUA, em marrom. Fonte: elaborado pelo 

Autor, 2019. 

Quanto aos parâmetros de usos destinados às zonas, o PD estabelece: 

 Permitidos – compreendem as atividades que apresentem clara compatibilidade com as 

finalidades urbanísticas da zona correspondente. 

 Permissíveis – compreendem as atividades cujo grau de adequação à zona ou setor 

dependerá da análise ou regulamentação específica para cada caso. 

 Proibidos – compreendem as atividades que, por sua categoria, porte ou natureza são 

nocivas, perigosas, incômodas e incompatíveis com as finalidades urbanísticas da zona 

correspondente. 

 Tolerado – compreende o uso capaz de se desenvolver na respectiva zona, atendidas as 

exigências e condições definidas na Lei do PD. 

Ainda, dispõe no Art. 37º que as atividades não especificadas na Lei do PD serão analisadas pela 

Secretaria Municipal de Transportes e Infraestrutura, Comissão de Urbanismo ou pelo Conselho da 

Cidade de Prudentópolis que estabelecerão alternativas de localização e eventuais medidas 

mitigadoras. 

Dessa forma, estabelece os seguintes usos às zonas sobrepostas ao MNESSJ: 

 Zona de Uso Agrossilvipastoril 2 (ZUA) 

o Permitidos: preservação e recuperação (1); pesquisa científica (1); educação 

ambiental; atividades turísticas e de lazer (1); atividade; agrossilvipastoril (2); usos 

habitacionais. 

o Permissíveis: agroindústria (1); atividades de exploração mineral (1). 

o Proibidos: todos os demais usos. 

 Zona Especial de Conservação (ZEC) 

o Permitidos: preservação e recuperação; pesquisa científica; educação ambiental. 
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o Permissíveis: atividades turísticas. 

o Proibidos: todos os demais usos. 

Sendo que: (1) – Mediante autorização dos órgãos competentes; (2) – Atendidas as legislações federal 

e estadual pertinentes. 

Considerando que o MNESSJ possuirá seu próprio zoneamento a partir do PM, a aplicação do 

macrozoneamento do PD Municipal se aplicará mais diretamente quando do estabelecimento das 

atividades do entorno da UC, em especial da sua zona de amortecimento. A importância de se analisar 

os parâmetros do PD correspondem, portanto, à obtenção de subsídios para o planejamento das 

atividades externas à UC que possam vir a causar algum impacto à ela. 

 Lei Nº 1.468/05 – APA do Rio São João 

Além dos objetivos desta APA, já destacados no Subitem 6.19.3.5, dando garantias de preservação do 

conjunto paisagístico natural e cultural local, recomendando a promoção de meios e incentivos à 

pesquisa, estudos e monitoramento ambiental, a recuperação de áreas degradadas, estimulando o 

desenvolvimento rural e turístico sustentável, disciplinando a ocupação e uso do solo, entre outros, 

importa ressaltar a inserção do MNESSJ na porção oeste desta UC (Figura 6.43). 

Figura 6.43  Representação gráfica da sobreposição dos limites do MNE Salto São João com a APA do 

Rio São João. 

 
Fonte: elaborada pelo Autor, 2019. 

Assim, a localização do MNESSJ em área da APARSJ, implica em benefícios e aumento da garantia de 

conservação, especialmente de áreas em sua zona de amortecimento, pois esta Lei apresenta 

importantes determinações, especialmente o disposto nos seguintes artigos: 

o ART 8º - estabelece que as áreas da APARSJ onde existam atividades agrícolas sejam 

consideradas Zona de Uso Agropecuário e nelas sejam proibidos ou regulados os usos ou 

práticas que possam causar danos ao ambiente. 

o ART 9º - estabelece que na APARSJ a Zona da Vida Silvestre será destinada à salvaguarda da 

biota nativa visando a reprodução das espécies, proteção do hábitat e das espécies raras ou 

endêmicas, em perigo ou ameaçadas de extinção. 
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Sobre a proteção da biota, na Zona da Vida Silvestre, o Art. 10º determina que não serão permitidas: a 

construção de edificações, exceto para realização de pesquisas e ao controle ambiental; atividade 

degradante ou potencialmente causadora de degradação ambiental, inclusive o porte de armas de 

fogo e de artefatos ou instrumentos que possam causar dano à biota (I e II). Além dessas vedações, o 

Art. 11º proíbe, entre outros: a implantação de atividades industriais potencialmente poluidoras, capazes 

de degradar a qualidade dos mananciais; a realização de terraplanagem e abertura de canais na Zona 

da Vida Silvestre e nas demais áreas quando importarem em alteração das condições ecológicas; 

atividades que possam provocar erosão das terras ou assoreamento em cursos-d’água; uso de 

agrotóxicos; atividades que ameacem extinguir espécies nativas, raras, endêmicas, principalmente a 

cobertura vegetal remanescente e banhados; e a deposição de resíduos sólidos em geral. 

6.20 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PATRIMONIAL 

A região do MNE Salto São João está inserida no bioma Mata Atlântica, considerado um dos mais ricos 

em biodiversidade e também ameaçados pelas ações antrópicas. O Monumento é exemplo do 

resultado das ações antrópicas sobre este bioma, apresentando baixo grau de endemismo e redução 

significativa da biodiversidade esperada para a formação de Floresta Ombrófila Mista nela ocorrente. 

No entanto, por essa condição e por possuir espécies em algum grau de ameaça, apresenta potencial 

para oportunizar a aplicação de programa de educação ambiental, podendo tornar-se protagonista 

na promoção de práticas sustentáveis por meio de atividades de sensibilização, conscientização e 

capacitação ambiental para os visitantes, turistas e moradores da região. Além da vegetação e da 

fauna ocorrente, a UC conta com importantes elementos do meio físico de grande relevância para 

abordagem de temas da educação formal tais como clima, geologia, geomorfologia e recursos 

hídricos. Ainda, apresenta em seu interior rochas possivelmente fósseis, conferindo valor para o 

desenvolvimento de educação patrimonial se comprovada sua formação e também pela boa 

localização desses fragmentos (próximos do mirante 2) de fácil acesso. 

Neste sentido, apresenta-se aqui o panorama das políticas públicas e os projetos de educação 

ambiental no âmbito nacional, estadual (Paraná) e municipal (Prudentópolis e MNESSJ) a partir de 

levantamentos secundários e realizados na região da UC, objetivando a proposição de ações e rotinas 

de gestão para seu aprimoramento, incluindo a proposta de um Subprograma de Educação e 

Interpretação Ambiental e Patrimonial, oportunamente, no Encarte 2 deste plano de manejo.  

6.20.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL 

Motivado por intensos debates e esforços de diversas entidades do cenário mundial, especialmente na 

década de 1970, muitos órgãos, programas, cursos e eventos (congressos, simpósios e conferências) 

relacionados à temática ambiental foram organizados, tanto no âmbito nacional como internacional: 

programas internacionais de Educação Ambiental, criação de cursos de pós-graduação na área 

ambiental, criação de órgãos especializados (Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA, em 1973; 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA, em 1989; Ministério do Meio Ambiente – MMA, em 1992) e 

legislações, como a Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA (1981) e a própria Constituição 

Brasileira (1988) que dedicou um capítulo exclusivo ao Meio Ambiente, incluindo a promoção da 

Educação Ambiental em todos os níveis de ensino (Art. 225, Inciso VI), entre muitos outros. 

Na década de 1990, os Ministérios do Meio Ambiente e da Educação promoveram grandes esforços 

relacionados à Educação Ambiental com a realização de cursos, capacitações, eventos, preparação 

de planos, produção de materiais educativos, entre outros. Influenciado pelo movimento mundial em 

favor do meio ambiente e pela temática em alta, surgiram grandes avanços no âmbito legislativo 

nacional, como a Lei de Crimes Ambientais (Lei Nº 9.605/1998), a Política Nacional de Recursos Hídricos 

(Lei Nº 9.433/1997), o Estatuto da Cidade (Lei Nº 10.257/2001), a Lei da Mata Atlântica (Lei 

Nº 11.428/2006), a Lei de Saneamento Básico (Lei Nº 11.445/2007), a Política Nacional de Turismo (Lei 

Nº 11.771/2008), a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Nº 12.305/2010), a instituição do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (Lei Nº 9.985/2000 ), entre outras. 

Como resultado dos esforços do governo e da sociedade civil nos anos anteriores, em abril de 1999 foi 

promulgada a Lei Federal Nº 9.795, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA, 

regulamentada pelo Decreto Nº 4.281/2002 e responsável também pela coordenação do Programa 

Nacional de Educação Ambiental – ProNEA. A partir de então, passou-se a ter maior articulação entre 

os Ministérios do Meio Ambiente e da Educação para a consolidação da educação ambiental no país. 

As Redes de Educação Ambiental foram fortalecidas, tendo sido ofertados cursos para formação 

continuada de educadores ambientais, a inclusão da educação na gestão ambiental dos órgãos 
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públicos, realizados eventos, criadas secretarias e comissões especializadas, entre muitas outras ações 

que passaram a dar maior importância à Educação Ambiental no país. 

6.20.1.1 Política Estadual de Educação Ambiental 

Criados pela Lei nº 17505/13 e regulamentados pelo Decreto nº 9958, a Política Estadual de Educação 

Ambiental e o Sistema de Educação Ambiental tem propósitos estabelecidos em conformidade com os 

princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) e do Programa Nacional de 

Educação Ambiental (ProNEA), articulada com o sistema de meio ambiente e educação em âmbito 

federal, estadual e municipal. De mesma forma cria o Órgão Gestor e a Comissão Interinstitucional de 

Educação Ambiental – CIEA-PR. 

Como parte do processo educativo e da gestão ambiental ampla no Estado do Paraná, destaca que 

todos têm direitos e deveres em relação à educação ambiental, sendo que compete ao Poder Público 

sua realização e coordenação, por meio das secretarias de estado, com a colaboração de todos os 

órgãos públicos, empresas estatais, fundações, autarquias e institutos, bem como dos meios de 

comunicação, organizações não governamentais, movimentos sociais, demais organizações do 

terceiro setor e organizações empresariais. Considera, ainda, que deva ser desenvolvida na educação 

formal e não formal, por meio de linhas de atuação interrelacionadas e detalhadas no Programa 

Estadual de Educação Ambiental como instrumentos de políticas públicas. 

6.20.1.2 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Prudentópolis não tem, especificamente, o 

desenvolvimento de programas e projetos de EA, no entanto, realizam atividades de apoio à Secretaria 

Municipal de Educação promovendo cursos de monitores ambientais, palestras, distribuição de mudas 

de espécies nativas da flora local, entre outras atividades, para alunos das escolas municipais em datas 

representativas relacionadas ao meio ambiente tais como: Dia da Água; Dia da Árvore; entre outros.   

A secretaria vem desenvolvendo, também, o projeto Nascentes que abrange todo o município e 

consiste em parceria com a população no sentido de que o proprietário de uma certa área informa à 

equipe da PMT responsável pelo projeto sobre a existência de “olhos-d’água” em sua propriedade. 

Dessa forma, técnicos se deslocam à área indicada, analisam a nascente e promovem a limpeza do 

veio e procedimentos de proteção à base de rachão de pedra, solo cimento e pedras. Este projeto não 

prevê outras medidas compensatórias ao proprietário da área onde exista a nascente contemplada, 

mas há previsão futura de que essas medidas sejam incorporadas, além dos serviços ambientais já 

prestados pela própria nascente limpa e protegida. 

6.20.1.3 Secretaria Municipal da Educação – SME  

Segundo informações prestadas por servidores da Secretaria Municipal da Educação de Prudentópolis, 

esta não dispõe de programas ou projetos específicos de educação ambiental para serem 

desenvolvidos no município, tanto no âmbito escolar quanto à população de modo geral.  

O que existe atualmente, é o desenvolvimento de um projeto estabelecido por intermédio de parceria 

com a Associação dos Fumicultores do Brasil – AFUBRA, denominado Verde é Vida. Este projeto abrange 

os três estados da região Sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo contemplados 

nessa parceria 292 municípios e 266 mil professores e alunos, segundo informações do site da AFUBRA. 

O objetivo do projeto Verde é Vida (AFUBRA, 2019), é desenvolver a educação ambiental visando a 

preservação do ambiente, educação no meio rural, sustentabilidade, diversificação e a valorização dos 

agricultores trabalhando com palestras, pesquisa, experiências, programas de sensibilização ambiental 

(PSA) e de ação socioambiental (PASA) e coleta de óleo saturado, bolsa de sementes, grupos 

ambientais, trabalhos científicos, distribuição de mudas e material didático pedagógico.  

O projeto envolve escolas, alunos, professores e a comunidade escolar dos municípios parceiros, dos 

quais Prudentópolis é um deles, a tanto que em 23 de abril de 2019 a cidade sediou a primeira reunião 

do ano letivo (2019), do referido projeto, correspondente à Região de Atuação Imbituva e Irati, nas 

dependências da Faculdade Guairacá. Na ocasião, o evento contou com a presença de cerca de 30 

diretores, coordenadores e professores das escolas parceiras dos municípios de Imbituva, 

Guaramiranga, Teixeira Soares e Prudentópolis, para dar início às atividades para 2019 sob o tema 

“Juventude: uma ação social”, entrega de cheques aos parceiros e divulgação dos números referentes 

aos 10 anos de atividades do programa Coleta de Óleo Saturado, sendo destacada Prudentópolis com 

530 litros deste material coletados. O óleo coletado pela escola parceira do projeto é filtrado e 

acondicionado em garrafas pet que serão colhidas por uma filial da AFUBRA da região e enviadas à 
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sua usina de biodiesel que será usado nos veículos da empresa. Para cada litro de óleo coletado, o 

parceiro recebe R$ 0,50. Estas informações foram retiradas dos sites da AFUBRA17. 

Servidores da SME informaram não haver programas nem atividades específicas de educação 

ambiental efetivamente sendo desenvolvidas no MNESSJ, nem mesmo na comunidade do entorno 

imediato ou nos faxinais mais próximos como o Barra Bonita, Linha Ivaí Anta Gorda e Linha Paraná Anta 

Gorda.  

                                                      

17Sites: https://afubra.com.br/noticias/11164/prudentopolis-sedia-reuniao-do-verde-e-vida.html/;  

https://afubra.com.br/verde-e-vida.html . Acesso em junho de 2019. 

https://afubra.com.br/noticias/11164/prudentopolis-sedia-reuniao-do-verde-e-vida.html/
https://afubra.com.br/verde-e-vida.html
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7 ANÁLISE DE DIAGNOSE INTEGRADA 

Os estudos secundários e primários de todos os temas apresentados para o diagnóstico e 

caracterização do MNE Salto São João e sua região de inserção, foram precisos para indicar com 

segurança a situação da UC em seus aspectos físico, biológico e antrópico, considerando ainda o 

enfoque político institucional e de gestão. 

A conformação de um território é determinada, especialmente, pelas condições físicas nele reinantes. 

E, dessa condição física derivam todas as outras situações que vão se instalando e se diversificando ao 

longo de um dado intervalo de tempo em um espaço territorial. Dessa forma, para o MNESSJ não foi 

diferente. As condições físicas da região onde a UC está inserida foram determinantes para as 

características aqui analisadas de forma integrada.  

Considerando os aspectos geológicos e geomorfológicos, a região da UC apresenta conformações 

estruturais especialmente marcadas pela Formação Teresina que determinaram o estabelecimento de 

imponentes paredões rochosos nos quais é possível perceber, também expostas, as soleiras de diabásio. 

A paisagem é ainda marcada com um imponente cânion, por onde corre o rio São João depois de 

estabelecer percurso de padrão sinuoso com curvas irregulares e, muitas vezes, com quebras abruptas 

formando “cotovelos”, parecendo estar também na dependência da geologia e geomorfologia da 

bacia, o que configura o rio como meandrante. Com volume de água expressivo pela importante 

contribuição de seu principal afluente, o rio Anta Gorda, que desemboca a montante da UC pela 

margem esquerda, o rio São João chega ao topo do paredão para então, de lá, despencar em 

cachoeira, conferindo ao cenário local a grande beleza cênica que justifica ao MNESSJ um de seus 

principais objetivos de criação.  

No contexto geral da geomorfologia, a UC está localizada na Depressão Periférica da Borda Leste da 

Bacia do Paraná, esculpida quase que totalmente nos sedimentos Paleo-mesozoicos da bacia. No 

contexto regional a UC encontra-se na região identificada como Segundo Planalto Paranaense, 

formado por um relevo suave e que possui uma ligeira inclinação para oeste. Já no contexto local, está 

localizada na subunidade morfoescultural, Planalto de Prudentópolis, com classe de declividade 

predominante menor que 6%. As formas predominantes dessa subunidade são topos aplainados, 

vertentes convexas e vales em “V” aberto, modeladas em rochas da Formação Rio do Rastro.  

Especificamente à área do MNESSJ ocorre um gradiente de desnível na ordem de 118 m, variando de 

656 m.s.n.m. (altitude mínima) a 774 m.s.n.m. (altitude máxima). Ainda, quanto ao aspecto geológico, 

vale destacar a presença de rochas que merecem atenção e estudo por, supostamente, tratar-se de 

uma possível formação estromatolítica – rocha fóssil formada por atividades de microrganismos em 

ambientes aquáticos – ou artefato marcado por atividades antrópicas realizadas por comunidades de 

indígenas que habitaram a região na época pré-colonial, constatada na UC próxima ao mirante 2. Tal 

formação é passível de estudos aprofundados e, se confirmada a sua origem por um ou por outro 

agente, pode representar um atrativo à visitação e à educação ambiental e patrimonial.  

Destaca-se, ainda, a importante presença regional de sítio geológico na comunidade Linha Ponte 

Nova, zona rural de Prudentópolis, onde existem diversos fragmentos de árvores que passaram por 

complexo processo de fossilização (petrificação) e encontram-se incrustados em rocha, datados com 

cerca de 300 milhões de anos e batizados pela população local como “Pinheiro de Pedra”. 

A região de Prudentópolis é rica em recursos hídricos e, pela conformação geológica e geomorfológica 

já mencionada, confere ao município uma vasta quantidade de cachoeiras de grande porte fazendo 

com que este receba a designação de “Terra das Cachoeiras Gigantes”. A riqueza hídrica também 

suscita grande interesse na instalação de PCHs, futuramente, havendo duas já instaladas no município 

(PCH Rio dos Patos e PCH Salto Barão do Rio Branco, ambas no rio dos Patos).  

A UC está situada no contexto hidrográfico da bacia do rio São João que, na confluência com o rio dos 

Patos, forma o rio Ivaí, o qual possui a maior bacia de drenagem integralmente inserida no estado do 

Paraná e deságua na margem esquerda do rio Paraná. Caracteriza a bacia do rio São João a média 

densidade de drenagem e o desnível abrupto entre as suas nascentes e sua foz, com declividade de 

1,25%, formando diversos saltos e corredeiras em seu curso. A cachoeira do chamado Salto São João, 

estabelecida no interior da UC com seus aproximados 84 m de altura, constitui-se no principal atrativo 

para uso público. O poço formado pela queda-d’água possui cerca de 60 m de diâmetro, 

profundidade desconhecida, cercado pelos íngremes paredões rochosos onde encaixa-se o rio São 

João a jusante do salto.  

Em termos administrativos, o Estado do Paraná divide-se em 12 Unidades Hidrográficas e o MNESSJ situa-

se na Unidade Hidrográfica 7 – Alto Ivaí. Segundo o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Paraná 

(SEMA, 2010), a Unidade Hidrográfica do Alto Ivaí possui disponibilidade hídrica superficial de mais 94 mil 
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litros por segundo, sendo que a demanda hídrica representa 4% da disponibilidade na Unidade 

Hidrográfica, incluindo demandas de abastecimento humano (32% da demanda total), industrial (19%), 

pecuária (24%) e agricultura (25%). A disponibilidade hídrica per capita é de 4.721 m³/hab/ano, três 

vezes acima do índice recomendado pela ONU de 1.500 m³/hab/ano.  

Tanto a bacia hidrográfica do Alto Ivaí, quanto a bacia hidrográfica do rio São João não possuem os 

respectivos Comitês de Bacia Hidrográficas ativos, o que impossibilita a elaboração dos Planos de Bacia 

com informações estratégicas para a gestão dos recursos hídricos, bem como a outorga dos direitos e 

a cobrança pelos usos da água, levando o município à perda de grande oportunidade. Embora os 

recursos hídricos representem um bom potencial econômico de usos da água, na região do MNESSJ, 

não se pode dizer o mesmo sobre o estado da qualidade dela no rio São João, onde foi encontrada 

grande quantidade de lixo nele descartado provocando acúmulos em alguns pontos de suas margens, 

demonstrando o resultado das relações, a jusante, entre a comunidade e o curso-d’água.  

O uso do solo com monoculturas, inclusive em regiões de cabeceira da bacia representam uma ameaça 

à qualidade e quantidade de água do rio São João, especialmente nos períodos menos chuvosos. Nesse 

sentido é recomendado, para fins de monitoramento e educacionais, a instalação de uma estação 

fluviométrica para medição de vazão e qualidade da água no rio São João em trecho que perpassa o 

interior da UC. Considerando as pequenas dimensões da UC, não foram encontrados captações, 

descartes ou outros usos de água dentro de seus limites. No entanto, a bacia do rio São João é 

intensamente ocupada por terras agrícolas que utilizam os recursos hídricos da região para irrigação de 

lavouras e, em menor escala, para dessedentação de animais. 

O tipo de solo, predominantemente de textura argilosa, apresenta-se propício a usos agrícolas e 

florestais, comprovando esses usos pela forte presença de lavouras na região, ao mesmo tempo em que 

possuem avançado estágio de intemperização, o que merece atenção. Diversas culturas são 

largamente produzidas no município em face às características físicas propícias ao cultivo, tendo como 

destaque para as temporárias: soja, milho, cana-de-açúcar, tomate, fumo e feijão; e para as 

permanentes: erva-mate, com intensa predominância, além de maracujá, abacate, banana e 

tangerina. As atividades agrícolas, marcadamente estabelecidas no entorno do MNESSJ, implicam em 

práticas do uso de agrotóxicos o que pode diminuir a qualidade ambiental da área levando à 

possibilidade de um olhar mais cuidadoso no sentido da proposição de manejo de uso dos agrotóxicos 

e medidas ambientais mitigadoras. 

Com relação ao clima denota-se, de modo geral, que as condições climáticas contribuem para o 

turismo na região e à visitação da UC, pois apresentam temperaturas agradáveis para diversas 

atividades turísticas (caminhada, ciclismo, entre outras) e também para educação e interpretação 

ambiental. Os níveis de precipitação viabilizam, durante todo o ano, considerável escoamento 

superficial para o Salto São João, principal atrativo da UC, ao mesmo tempo em que não se tem registros 

de grandes catástrofes como enchentes e vendavais (tornados) frequentes. 

Com relação aos aspectos da flora e fauna, o meio físico também foi determinante conferindo à região 

de Prudentópolis e da UC paisagem característica de Florestas de Araucária (Floresta Ombrófila Mista – 

FOM), embora existam elementos que indiquem o início de um ecótono entre essas formações e de 

Floresta Estacional Semidecidual - FESD.  

Ainda, em relação aos ambientes, a riqueza esperada tanto para a flora quanto para a fauna não 

atingiu o potencial de biodiversidade esperada para formações semelhantes de FOM no estado do 

Paraná, mas é rica e apresenta potencial de conectividade entre fragmentos vegetais do entorno e 

especialmente no vale do Salto São João. 

Do ponto de vista local e regional, a biodiversidade é considerável enquadrando-a como elemento 

importante de perpetuação de espécies, uma vez que as florestas ali presentes se configuram como 

florestas secundárias em estágios médio e avançado de regeneração, denotando um possível aumento 

da riqueza na medida do tempo. 

Por ocasião do período de colonização, e considerando a população nativa que já habitava a região 

de Prudentópolis, mais uma vez foi o meio físico o elemento fundamental, com suas condições, para o 

estabelecimento dos modos de vida e costumes do povo que ali foi se estabelecendo ao longo do 

tempo, criando assim seus meios de vida e modos de ser construindo a cultura prudentopolitana. Muitas 

etnias contribuíram para a formação da cultura local, mas foi a ucraniana que teve mais 

representatividade com a chegada de um número maior de famílias de imigrantes à região.  Em 

Prudentópolis pode-se encontrar traços da cultura das principais etnias que formaram seu povo: 

indígena (Coroados), eslava (ucraniana e polonesa), latina (italiana) e germânica (alemã), nas 

expressões verbais, nos costumes, nas artes, nos modos de fazer, entre outros. O costume mais marcante 

herdado da cultura indígena, além de algumas expressões como por exemplo “Ivaí” que significa 

“riacho dos frutos”, foi o uso da erva-mate, espécie típica da região, para confecção de um chá após 
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ter as folhas secas e maceradas, sendo tomado em cuia (casca do fruto de uma planta) e chamado 

de chimarrão. Mas foi a cultura ucraniana que teve mais representatividade derivada do maior número 

de famílias imigrantes à região, resultando em grande influência expressa na gastronomia típica como 

o famoso embutido cracóvia e o pastel cozido com ricota azeda, denominado varéneke; nas artes 

manuais, principalmente nas pinturas em casca de ovos de aves, as pêssankas, em madeira, a 

petrekiuka (formato de gotas), e nos bordados em indumentárias típicas usadas em apresentações 

folclóricas, com destaque para o grupo Vesselka que vem mantendo a tradição do povo ucraniano 

expressa na dança; e, finalmente, na forte e marcante religiosidade católica expressa nas edificações 

suntuosas como a Igreja de São Josafat e nos rituais, como a liturgia no rito bizantino. 

Constata-se que as condições físicas e culturais configuraram um forte potencial para o turismo em 

Prudentópolis, com atrativos naturais (muitas cachoeiras e paisagens de rara beleza cênica) e culturais 

(marcados principalmente pela presença ucraniana). Ainda, tem-se na região de Prudentópolis as 

atividades econômicas e os Faxinais como atrativos turísticos, podendo a visitação ocorrer com base 

nas oportunidades de conhecimento do modo de vida e produção, bem como de compras de 

produtos oriundos de diversas atividades econômicas locais desenvolvidos em sistemas comunitários. O 

turismo técnico-científico pode também estar ligado a esses espaços e modo de vida dos 

prudentopolitanos e faxinalenses.  

A região de Prudentópolis concentra um grande número de Faxinais, enquadrados como Áreas 

Especiais de Uso Regulamentado (ARESURs) e, na região da UC, os faxinais mais próximos são os 

denominados Barra Bonita, Linha Ivaí Anta Gorda e Linha Paraná Anta Gorda. Somados aos atrativos 

apresentados tem-se ainda os eventos que ocorrem anualmente no município, tais como: festividades 

e celebrações de Páscoa; Koziá Festyvalh – a Festa do Cabrito e do Folclore Ucraniano; Festas Juninas 

e principalmente a Festa do Padroeiro São Josafat e Festa do Padroeiro São João Batista; Rodeio Crioulo 

Interestadual; e a Fenafep – Festa Nacional do Feijão Preto. 

Sendo assim, constata-se que o município possui muitos potenciais e diversos atrativos, porém, poucos 

produtos turísticos. Observou-se o grande potencial e, ao mesmo tempo, a baixa valorização da rica 

cultura local por uma parte da comunidade prudentopolitana, além da falta de integração dessa 

comunidade em favor do turismo local e a baixa visitação no inverno. Reconhecendo esse cenário, os 

gestores públicos e atuantes da iniciativa privada muito tem se esforçado no estabelecimento de ações 

que elevem a conscientização da comunidade sobre o seu valor cultural e a qualidade dos serviços 

turísticos com melhoria da infraestrutura de modo geral na região, a tanto que a Secretaria Municipal 

de Turismo conta com articulado e bem representativo Conselho Municipal de Turismo. 

Com relação à gestão da UC, constata-se um certo afastamento por parte do Estado uma vez que não 

existe constituída e formalizada uma equipe diretamente responsável pelo MNESSJ. No entanto, houve 

celebração entre o Estado (IAP) e a Prefeitura Municipal de Prudentópolis (Secretaria Municipal de 

Turismo) de gestão compartilhada, formalizada por meio de um Convênio para específico atendimento 

do uso público e turismo na UC. No âmbito dos acordos entre Estado e Município, foram edificadas 

estruturas de atendimento ao público e à equipe de gestão (administrativo e manutenção), dentro e 

no entorno imediato do MNE Salto São João.  

O Plano Diretor do município de Prudentópolis demonstra que sua população tem grande interesse em 

conciliar o desenvolvimento econômico, o qual apresenta-se mais fortemente baseado no setor 

agropecuário, com a conservação ambiental. No entanto, observa-se menor investimento em ações 

voltadas à gestão ambiental, tais como, programas de educação ambiental nas secretarias de 

educação e de meio ambiente, gestão do lixo, entre outros. A gestão do MNESSJ, voltadas para a 

conservação dos ambientes internos e do entorno, é favorecida pela Lei Nº 1.468/05 que cria a APA do 

Rio São João prevendo diversas determinações de proteção da área, bem como fomento ao 

desenvolvimento de pesquisa, estudo e turismo. 

Especificamente com relação à visão dos prudentopolitanos sobre a UC, esta é distinta conforme seus 

respectivos ramos de atuação. Para a maioria dos gestores públicos, especialmente daqueles ligados 

ao turismo, a UC representa um forte atrativo turístico na qual é depositada grande expectativa de que 

venha a ser um “modelo” de visitação no município. O olhar neste caso, para a UC, é especialmente 

focado no potencial turístico eliminando-se, praticamente, todas as demais potencialidades e objetivos 

de serviços que uma UC pode prestar à comunidade, como por exemplo parcerias com moradores do 

entorno, proteção de recursos hídricos, da flora e da fauna, qualidade ambiental e práticas de 

educação e interpretação ambiental que não são realizadas no MNESSJ uma vez que este não conta 

com programa específico e equipe treinada para executar atividades dessa natureza. Há, inclusive, 

preocupação por parte de alguns gestores públicos ligados ao turismo, de que fatores ambientais 

possam vir a se constituir em elementos de restrição e impeditivos das atividades turísticas na UC. O olhar 

para o potencial turístico se sobrepõe tão sobremaneira ao ambiental, que o próprio Monumento sofreu 
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significativas intervenções em sua vegetação, com retirada de importantes espécies nativas, para 

instalação de estruturas de apoio ao turismo e visitação.  

Por parte da comunidade do entorno, a visão se caracteriza pelos sentimentos de decepção, anseios 

por parceria e de indignação em alguns casos. Os relatos são de que o estabelecimento da UC trouxe 

mais situações conflitantes do que melhorias na vida dos comunitários, uma vez que as prometidas 

parcerias não foram realizadas e, ao contrário disso, determinações de restrição de acessos às 

propriedades e ao Monumento trouxeram desconforto e desconfiança aos moradores. Mesmo assim, 

persiste nessa população o desejo de estabelecer relações mais próximas com a gestão da UC, de 

firmar parcerias e receber do Monumento os vários serviços que ele pode prestar à comunidade. 
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8 DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA 

O MNE Salto São João está inserido em região de abrangência do bioma Mata Atlântica, sendo 

considerado um dos ambientes mais ricos em biodiversidade no mundo, justamente por suas formações 

tropicais. No caso da UC, a formação de Floresta Ombrófila Mista abriga uma gama representativa da 

grande variação de espécies presentes. Como exemplo, a espécie ameaçada de extinção araucária 

Araucaria angustifolia que é símbolo do estado do Paraná. 

As características físicas da área da UC conferem à paisagem peculiaridade e beleza cênica pela 

presença de grande cachoeira formada pelo Salto São João e de um cânion ladeado por paredões 

rochosos onde é possível visualizar uma importante marca geológica, a Formação Teresina e as soleiras 

de diabásio. Essa conformação única garante características de beleza à paisagem e elementos 

importantes para pesquisa e atividades de educação e interpretação ambiental para turistas, público 

acadêmico e escolar dos ensinos fundamental e médio da região, tendo para tal a bem estruturada 

trilha que leva ao mirante 2, a qual pode, ainda, ser adequada como interpretativa. 

O Monumento não tem atributos da flora e fauna equivalentes à formações melhor preservadas, porém, 

é reflexo de sua recente criação, onde em suas atuais áreas eram praticadas atividades da agricultura, 

ou seja, as formações de floresta foram utilizadas para outras práticas dessa natureza. No entanto, a 

condição atual da UC representa um importante fragmento para deslocamento da fauna e também 

como um importante corredor ecológico natural que acompanha o vale do Salto, além de apresentar-

se em estágios médio e avançado. 

Dentre as características biológicas, a UC e seu entorno apresentam bom potencial para a 

perpetuação de espécies importantes da flora e da fauna, sendo ambientes úmidos que propiciam 

também a formação de FOM, naturalmente, alinhada às questões físicas da região, como por exemplo, 

as soleiras de diabásio. Há, ainda, características de formações ecológicas do noroeste do estado e 

centro-oeste do Brasil, indicando influência desses dois tipos de ecossistemas, no caso, Floresta 

Estacional Semidecidual – FESD. 

Constitui-se em importante espaço com potencial para realização de pesquisas científicas nos temas 

da área das ciências naturais (físicas e biológicas) e das ciências sociais (antropologia, geoarqueologia 

e turismo, principalmente), bem como para realização de educação e interpretação ambiental. Outro 

elemento importante da UC é a presença de rochas fósseis denominadas estruturas sedimentares 

microbianas induzidas (MISS), presentes próximas ao salto ao lado do mirante 2. 

No contexto hidrográfico o MNESSJ insere-se na bacia do rio São João que, na confluência com o rio 

dos Patos, forma o rio Ivaí cuja bacia hidrográfica é a segunda maior de drenagem no estado do 

Paraná. A UC abriga trecho do rio São João no qual observou-se certo volume de lixo acumulado em 

suas margens, denotando a forma de relacionamento que moradores e/ou frequentadores da região 

apresentam para com os recursos hídricos. Esta situação pode se configurar em elemento estratégico 

na difusão de ações e trabalhos junto a essa população, tendo enfoque na promoção de alteração do 

comportamento das comunidades e visitantes quanto à forma de descarte dos resíduos. O mesmo 

pode-se dizer das práticas agrícolas, com monoculturas em regiões de cabeceiras da bacia que podem 

representar ameaça à quantidade e qualidade da água. Na UC foi registrada apenas uma nascente, 

porém, importante se considerada a pequena dimensão do Monumento. 

O MNESSJ possui zona de amortecimento determinada previamente por ocasião de sua criação, sendo 

necessária análise mais cuidadosa apresentada no planejamento (Encarte II) com base nos estudos 

deste plano de manejo no sentido de propor alteração dessa zona. 

Considerando-se os aspectos mencionados, ambientais (bióticos e abióticos) e antrópicos, aponta-se 

que a representatividade da UC está mais voltada para o turismo, com destaque para o geoambiente 

com presença de importante sítio geoarqueológico, sem descartar sua importância como espaço para 

o lazer e funcionamento pleno para realização de pesquisa e educação e interpretação ambiental, 

cumprindo assim com seus objetivos e justificando os esforços para garantir sua proteção.  
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Anexo A Termo de Parceria de entre o município de Prudentópolis e o Serviço de Obras Sociais. 

 



300 

 

 

Plano de Manejo do Monumento Natural Salto São João 

Encarte I - Contextualização, Enquadramento e Caracterização da UC e Região 

 



301 

 

Plano de Manejo do Monumento Natural Estadual Salto São João 

Encarte I - Contextualização, Enquadramento e Caracterização da UC e Região 

 



302 

 

 

Plano de Manejo do Monumento Natural Salto São João 

Encarte I - Contextualização, Enquadramento e Caracterização da UC e Região 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Prudentópolis, 2018. 
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Anexo B Licença de coleta de ictiofauna. 
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Fonte: MMA, 2010.  
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Anexo C Lista de espécies da flora, a partir de dados secundários. 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR ESTUDO ORIGEM CNC 

Acanthaceae Justicia carnea Lindl.    B N NE 

Anacardiaceae Lithraea molleoides (Vell.) Engl. aroeirinha B N NA 

Anacardiaceae Schinus terebinthifolia Raddi aroeira A; B; C N NA 

anarcadiaceae Lithraea brasiliensis  Marchand aroeira-brava A N NE 

Annonaceae Annona sylvatica A.St.-Hil. araticum c N NA 

Anonaceae Annona rugulosa   - A; B N NE 

Aquifoliaceae Ilex paraguariensis A.St.-Hil. erva-mate A; B; C N LC**; NT*** 

Aquifoliaceae Ilex brevicuspis Reissek caúna A; B N NA 

Aquifoliaceae Ilex dumosa Reissek caúna A; B N NA 

Aquifoliaceae Ilex theezans Mart. ex Reissek caúna A; B N NA 

Araceae Philodendron bipinnatifidum Schott costela-de-adão B N NE 

Araceae Philodendron loefgrenii Engl. filodendro B N NE 

Araliaceae Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin mandiocão B N NA 

Araucariaceae Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze araucária A; B; C N EN 

Arecaceae Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá A; B; C N LC 

Aspleniaceae Asplenium gastonis Fée samambainha B N NE 

Asteraceae Piptocarpha axillaris (Less.) Baker vassourão A; B; C N NA 

Asteraceae Vernonanthura discolor (Spreng.) H.Rob. vassourão-preto B N NA 

Asteraceae Baccharis crispa Spreng. carqueja B N NE 

Asteraceae Baccharis dracunculifolia DC. vassourinha B N NE 

Asteraceae Dasyphyllum brasiliense (Spreng.) Cabrera guaiapá B N NE 

Asteraceae Senecio bonariensis Hook. & Arn. maragarida-da-

várzea 

B N NE 

Asteraceae Senecio brasiliensis (Spreng.) Less. flor-das-almas B N NE 

Berberidaceae Berberis laurina Billb. são-joão B N NE 

Bignoniaceae Jacaranda puberula Cham. carobinha A; B N LC 

Bignoniaceae Jacaranda micrantha Cham. - A N NE 

Bignoniaceae Amphilophium crucigerum (L.) L.G.Lohmann pente-de-macaco B N NE 

Bignoniaceae Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers cipó-de-são-joão B N NE 

Boraginaceae Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. - A N NE 

Bromeliaceae Aechmea recurvata (Klotzsch.) L. B. Sm. bromélia B N DD 

Bromeliaceae Aechmea distichantha Lem. pé-de-pombo B N LC 

Bromeliaceae Billbergia nutans H.H.Wendl. ex Regel bromélia   B N LC 

Bromeliaceae Tillandsia geminiflora Brongn. cravo-do-mato B N LC 

Bromeliaceae Tillandsia tenuifolia L. cravo-do-mato B N LC 

Bromeliaceae Vriesea friburgensis Mez bromélia B N LC 

Bromeliaceae Tillandsia stricta Sol. cravo-do-mato B N NE 

Cactaceae Lepismium cruciforme (Vell.) Miq. conambaia B N LC 

Cactaceae Schlumbergera gaertneri (Regel) Calvente & Zappi cacto-de-árvore B N NE 

Cactaceae Hatiora salicornioides (Haw.) Britton & Rose cacto-de-árvore B N NE 

Cactaceae Lepismium lumbricoides (Lem.) Barthlott cacto-de-árvore B N NE 

Cactaceae Rhipsalis cereuscula Haw. cacto-de-árvore B N NE 

Canellaceae Cinnamodendron dinisii Schwacke pimenteira B; C N NE 

Caprifoliaceae Lonicera japonica Thunb. ex Murray madressilva B E NE 

Clethraceae Clethra scabra Pers. carne-de-vaca A; B N LC 

Cunoniaceae Lamanonia speciosa (Cambess.) L.B. Sm. guaperê B N NE 

Cunoniaceae Lamanonia ternata   - A N NE 

Cyatheaceae Cyathea corcovadensis (Raddi) Domin - B N LC 

Cyatheaceae Alsophila setosa Kaulf. xaxim-de-espinho B N NE 

Dennstaedtiaceae Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon samambaia-

dastaperas 

B N NE 

Dicksoniaceae Dicksonia sellowiana Hook. xaxim-bugio B N EN 

Erythroxylaceae Erythroxylum deciduum A. St.-Hil. cocão A; B N NE 

Euphorbiaceae Sebastiania brasiliensis Spreng. leiteirinho A; B N NA 
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FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR ESTUDO ORIGEM CNC 

Euphorbiaceae Actinostemon concolor (Spreng.) Müll.Arg. laranjeira-brava A; B N NE 

Euphorbiaceae Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. tapiá B N NE 

Euphorbiaceae Bernardia pulchella (Baill.) Müll. Arg. - B N NE 

Euphorbiaceae Croton urucurana Baill. sangra`dágua B N NE 

Euphorbiaceae Pachystroma longifolium (Nees) I.M.Johnst. Espinheira Santa C N NE 

Euphorbiaceae Sapium glandulosum (L.) Morong leiteiro B N NE 

Euphorbiaceae Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg. branquilho A; B N NE 

Fabaceae Dalbergia brasiliensis Vogel   B N NA 

Fabaceae Mimosa scabrella Benth. bracatinga B; C N NA 

Fabaceae Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan  angico-guarucaia B N NA 

Fabaceae Inga marginata Willd. ingá-feijão B N NE 

Fabaceae Inga vera subsp. affinis (DC.) T.D.Penn. Ingá C N NE 

Fabaceae Myrocarpus frondosus Allemão Cabriuna C N NE 

Fabaceae Pterodon emarginatus Vogel Sucupira branca C N NE 

Fabaceae Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose monjoleiro C N NE 

Fabaceae Sweetia fruticosa Spreng. Sucupira amarela C N NE 

Fabaceae Dahlstedtia muehlbergiana (Hassl.) M.J.Silva & A.M.G. 

Azevedo 
Timbó C N NE 

Fabaceae Machaerium paraguariense Hassl. sapuva B N Rara*; 

LC** 

Fabaceae Dalbergia frutescens (Vell.) Britton timbó B N NE 

Fabaceae Machaerium stipitatum (DC.) Vogel sapuva B N NE 

Flacourtiaceae Xylosma ciliatifolium (Clos) Eichl. sucará B N NE 

Flaucourtiaceae Casearia gossypiosperma Briq. Guaçatunga Branca C N LC 

Gesneriaceae Sinningia douglasii (Lindl.) Chautems - B N LC 

Lamiaceae Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke tarumã A N NA 

Lauraceae Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer canela-sassafráz B N EN 

Lauraceae Ocotea porosa (Nees & C. Mart.) Barroso imbuia A; B; C N EN**;VU*** 

Lauraceae Nectandra grandiflora  Ness canela-fedida A N LC 

Lauraceae Ocotea pulchella (Nees & Mart.) Mez - B N LC 

Lauraceae Ocotea silvestris Vattimo-Gil canela A; B N LC 

Lauraceae Cinnamomum sellowianum (Nees & Mart.) Kosterm. canela-raposa B N NA 

Lauraceae Nectandra lanceolata Nees canela-amarela A; B; C N NA 

Lauraceae Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez canela-merda A; C N NA 

Lauraceae Ocotea nutans (Nees) Mez canelinha B N NA 

Lauraceae Cryptocarya aschersoniana Mez canela-fogo B N NE 

Lauraceae Persea major (Nees) L.E. Kopp pau-andrade B N NE 

Lauraceae Ocotea puberula (Rich.) Nees canela-guaicá A; B; C N NT**;LC*** 

Loganiaceae Buddleja stachyoides Cham. & Schltdl. barrasco B N NE 

Loganiaceae Strychnos brasiliensis  Mart. - A N NE 

Lythraceae Lafoensia pacari A. St.-Hil. dedaleiro B N LC 

Malvaceae Luehea divaricata Mart. & Zucc. açoita-cavalo A; B; C N NA**; 

DD*** 

Melastomataceae Leandra australis (Cham.) Cogn. pixirica B N NA 

Melastomataceae Miconia cinerascens Miq. pixirica B N NA 

Melastomataceae Miconia sellowiana Naudin   B N NA 

Meliaceae Cabralea canjerana (Vell.) Mart. cabralea B; C N NA**; 

LC*** 

Meliaceae Trichilia elegans A. Juss. - B N NE 

Meliaceae Cedrela fissilis Vell. cedro A; B; C N VU**; 

VU*** 

Monimiaceae Mollinedia clavigera Tul. pimenteira B N NA 

Monimiaceae Mollinedia uleana Perkins - B N NE 

Moraceae Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger et al. xinxo B N NA 

Moraceae Morus nigra   amoreira A E NE 

Moraceae Ficus luschnathiana (Miq.) Miq. - A N NE 
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Myrtaceae Myrciaria tenella (DC.) O.Berg cambuí B N DD 

Myrtaceae Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg - A N LC 

Myrtaceae Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O.Berg guabiroba A; B N LC 

Myrtaceae Myrceugenia miersiana (Gardn.)Legrand & Kausel guamirim B N LC 

Myrtaceae Calyptranthes concinna DC. guamirim-de-facho A; B N NA 

Myrtaceae Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O.Berg sete-capotes A; B N NA 

Myrtaceae Eugenia involucrata DC. cerejeira B; C N NA 

Myrtaceae Myrcia retorta Cambess.   A N NA 

Myrtaceae Pimenta pseudocaryophyllus (Gomes) Landrum craveiro B N NA 

Myrtaceae Corymbia citriodora   eucalipto-citrodora A E NE 

Myrtaceae Curitiba prismatica (D.Legrand) Salywon & Landrum cerninho B N NE 

Myrtaceae Eugenia pyriformis Cambess. uvaia B N NE 

Myrtaceae Eugenia uniflora L. pitanga B N NE 

Myrtaceae Myrceugenia euosma (O. Berg) D. Legrand guamirinzinho A; B N NE 

Myrtaceae Myrcia hartwegiana (O.Berg) Kiaersk. guamirim   B N NE 

Myrtaceae Myrcia splendens (Sw.) DC. guamirim-da-folha-

fina 

B N NE 

Myrtaceae Myrcia subcordata DC. guamirim-de-facho B N NE 

Myrtaceae Myrcianthes gigantea (D.Legrand) D.Legrand - A N NE 

Orchidaceae Acianthera hatschbachii (Schltr.) Chiron & van den Berg - B N NE 

Phytolaccaceae Phytolacca dioica  L. maria-mole A N NE 

Picramniaceae Picramnia parvifolia  Engl. cedrinho A N LC 

Picramniaceae Picramnia excelsa Kuhlm. ex Pirani cedrilho B N NE 

Pinaceae Pinus elliottii Engelm. pinus B E NE 

Piperaceae Piper gaudichaudianum Kunth paripaioba B N NA 

Piperaceae Peperomia psilostachya C. DC. - B N LC 

Piperaceae Peperomia catharinae Miq. - B N NE 

Piperaceae Peperomia tetraphylla (G. Forst.) Hook. & Arn. - B N NE 

Poaceae Urochloa decumbens (Stapf) R.D.Webster braquiária B E NE 

Podocarpaceae Podocarpus lambertii Klotz. pinheiro-bravo B N LC 

Polypodiaceae Campyloneurum austrobrasilianum (Alst.) de la Sota - B N NE 

Polypodiaceae Campyloneurum nitidum (Kaulf.) C. Presl. rabo-de-arara B N NE 

Polypodiaceae Microgramma squamulosa (Kaulf.) de la Sota - B N NE 

Polypodiaceae Pecluma pectinatiformis (Lindm.) M. G. Price samambainha B N NE 

Polypodiaceae Pecluma sicca (Lindm.) M. G. Price samambainha B N NE 

Polypodiaceae Pleopeltis angusta Humb. & Bonpl. ex Kunth    B N NE 

Polypodiaceae Serpocaulon catharinae (Langsd. & Fisch.) A.R.Sm. samambaia B N NE 

Polypodiaceae Pleopeltis hirsutissima (Raddi) de la Sota samambainha B N NE 

Primulaceae Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. capororoca B; C N NA 

Primulaceae Myrsine umbellata Mart. capororocão B N NA 

Proteaceae Roupala montana var. brasiliensis (Klotzsch) K.S.Edwards carne-de-vaca B; C N NE 

Rhamnaceae Hovenia dulcis Thunb. uva-do-japão B; C E NE 

Rhamnaceae Rhamnus sphaerosperma Sw. pau-pombo B N LC 

Rosaceae Prunus myrtifolia (L.) Urb. pessegueiro-brabo A; C N NA 

Rosaceae Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. nespereira B E NE 

Rosaceae Prunus brasiliensis (Cham. & Schltdl.) Dietrich pessegueiro -bravo B N NE 

Rosaceae Rubus brasiliensis Mart. amora-branca B N NE 

Rubiaceae Rudgea parquioides (Cham.)Müll. Arg. - B N EN 

Rubiaceae Cordiera concolor (Cham.) Kuntze falso-guamirim B N NE 

Rubiaceae Galianthe brasiliensis (Spreng.) E.L.Cabral & Bacigalupo poaia B N NE 

Rubiaceae Palicourea marcgravii A. St.-Hil. erva-de-rato B N NE 

Rubiaceae Randia armata (Sw.) DC. limoeiro-bravo B N NE 

Rutaceae Citrus limon (L.) Osbeck limoeiro-vermelho B E NA 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam. mamica-de-porca B; C N NA 

Rutaceae Citrus reticulata Blanco mimosa B E NE 
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Rutaceae Helietta apiculata Benth. canela-de-viado C N NE 

Salicaceae Casearia decandra Jacq. guaçatunga A; B N NA 

Salicaceae Casearia obliqua Spreng. guaçatunga A N NA 

Salicaceae Casearia sylvestris Sw. cafezeiro A; B; C N NA 

Salicaceae Banara tomentosa Clos cambroé B N NE 

Sapindaceae Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl. vacum A; B N NA 

Sapindaceae Cupania vernalis Cambess. cuvatã B; C N NA 

Sapindaceae Matayba elaeagnoides Radlk. miguel-pintado A; B N NA 

Sapindaceae Allophylus petiolulatus Radlk. vacum B N NE 

Sapotaceae Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler ex Miq.) 

Engl. 
aguaí B N NA 

Sapotaceae Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. aguaí B N NA 

Schizaeaceae Anemia phyllitidis (L.) Sw. samambaia   B N NE 

Smilacaceae Smilax campestris Griseb. japecanga B N NE 

Solanaceae Dyssochroma longipes (Sendtner) Miers - B N NE 

Solanaceae Solanum sanctaecatharinae Dunal - B N NE 

Styracaceae Styrax leprosus Hook. & Arn. pau-de-remo B N NA 

Symplocaceae Symplocos tenuifolia Brand maria-mole B N NA 

Symplocaceae Symplocos uniflora (Pohl) Benth. maria-mole A N NE 

Thelypteridaceae Thelypteris dentata (Forssk.) E. St. John samambaia B N NE 

Verbenaceae Lantana camara L. lantana B N NE 

Winteraceae Drimys brasiliensis Miers cataia B N LC 

Legenda: Estudo: A – Mazon et al. (2018); B – Lactec (2011); C – Gomes et al. (2010). Origem: N – Nativa; E – Exótica. 

Status: LC – fora de preocupação; NE – Não Examinada; DD – Deficiente em Dados; EN – Em perigo; VU – Vulnerável. 

Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 
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ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR 
ORIGEM DO 

DADO 

STATUS DE AMEAÇA 

PR BR IUCN 

Tinamiformes Tinamidae Crypturellus obsoletus inambuguaçu 1, 2    

Anseriformes Anatidae Amazonetta brasiliensis ananaí 1    

Galliformes Cracidae Penelope obscura jacuguaçu 2    

Suliformes Phalacrocoracidae Nannopterum brasilianus biguá 1    

Pelecaniformes Ardeidae Nycticorax nycticorax socó-dorminhoco 1    

Pelecaniformes Ardeidae Bubulcus ibis garça-vaqueira 1    

Pelecaniformes Ardeidae Ardea alba garça-branca 1    

Pelecaniformes Ardeidae Syrigma sibilatrix maria-faceira 1    

Pelecaniformes Ardeidae Egretta thula garça-branca-pequena 1    

Pelecaniformes Threskiornithidae Mesembrinibis cayennensis coró-coró 1, 2    

Pelecaniformes Threskiornithidae Theristicus caudatus curicaca 1, 2    

Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratus urubu 1, 2    

Accipitriformes Accipitridae Ictinia plumbea sovi 2    

Accipitriformes Accipitridae Rupornis magnirostris gavião-carijó 1    

Accipitriformes Accipitridae Buteo brachyurus gavião-de-cauda-curta 1    

Accipitriformes Accipitridae Spizaetus tyrannus gavião-pega-macaco 1, 2 VU   

Gruiformes Rallidae Aramides saracura saracura-do-mato 1    

Charadriiformes Charadriidae Vanellus chilensis quero-quero 1, 2    

Columbiformes Columbidae Columbina talpacoti rolinha 1, 2    

Columbiformes Columbidae Patagioenas picazuro asa-branca 1, 2    

Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata avoante 1, 2    

Columbiformes Columbidae Leptotila verreauxi juriti-pupu 1, 2    

Cuculiformes Cuculidae Piaya cayana alma-de-gato 1, 2    

Strigiformes Tytonidae Tyto furcata suindara 2    

Strigiformes Strigidae Megascops choliba corujinha-do-mato 2    

Strigiformes Strigidae Glaucidium minutissimum caburé-miudinho 2 VU   

Nyctibiiformes Nyctibiidae Nyctibius griseus urutau 2    

Caprimulgiformes Caprimulgidae Nyctidromus albicollis bacurau 1    

Apodiformes Apodidae Cypseloides fumigatus taperuçu-preto 2    

Apodiformes Apodidae Cypseloides senex taperuçu-velho 2    

Apodiformes Apodidae Streptoprocne zonaris taperuçu-de-coleira-branca 1, 2    

Apodiformes Apodidae Chaetura cinereiventris andorinhão-de-sobre-cinzento 1    

Apodiformes Apodidae Chaetura meridionalis andorinhão-do-temporal 1    

Apodiformes Trochilidae Phaethornis pretrei rabo-branco-acanelado 2    

Apodiformes Trochilidae Phaethornis eurynome rabo-branco-de-garganta-rajada 1    

Apodiformes Trochilidae Stephanoxis loddigesii beija-flor-de-topete-azul 1    
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Apodiformes Trochilidae Chlorostilbon lucidus besourinho-de-bico-vermelho 2    

Apodiformes Trochilidae Thalurania glaucopis beija-flor-de-fronte-violeta 1    

Apodiformes Trochilidae Leucochloris albicollis beija-flor-de-papo-branco 1, 2    

Trogoniformes Trogonidae Trogon surrucura surucuá-variado 1, 2    

Coraciiformes Alcedinidae Megaceryle torquata martim-pescador-grande 1    

Coraciiformes Alcedinidae Chloroceryle amazona martim-pescador-verde 1    

Coraciiformes Alcedinidae Chloroceryle americana martim-pescador-pequeno 1    

Coraciiformes Momotidae Baryphthengus ruficapillus juruva 1    

Galbuliformes Bucconidae Nystalus chacuru joão-bobo 2    

Piciformes Ramphastidae Ramphastos dicolorus tucano-de-bico-verde 2    

Piciformes Ramphastidae Pteroglossus bailloni araçari-banana 2 VU QA QA 

Piciformes Picidae Picumnus cirratus picapauzinho-barrado 2    

Piciformes Picidae Melanerpes candidus pica-pau-branco 1    

Piciformes Picidae Veniliornis spilogaster picapauzinho-verde-carijó 1, 2    

Piciformes Picidae Colaptes melanochloros pica-pau-verde-barrado 2    

Piciformes Picidae Colaptes campestris pica-pau-do-campo 1, 2    

Piciformes Picidae Dryocopus lineatus pica-pau-de-banda-branca 1    

Falconiformes Falconidae Caracara plancus carcará 1    

Falconiformes Falconidae Milvago chimachima carrapateiro 1    

Falconiformes Falconidae Falco sparverius quiriquiri 1    

Psittaciformes Psittacidae Pyrrhura frontalis tiriba 1, 2    

Passeriformes Thamnophilidae Dysithamnus mentalis choquinha-lisa 1    

Passeriformes Thamnophilidae Thamnophilus caerulescens choca-da-mata 1, 2    

Passeriformes Conopophagidae Conopophaga lineata chupa-dente 2    

Passeriformes Scleruridae Sclerurus scansor vira-folha 1    

Passeriformes Dendrocolaptidae Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde 1, 2    

Passeriformes Dendrocolaptidae Xiphorhynchus fuscus arapaçu-rajado 1    

Passeriformes Dendrocolaptidae Lepidocolaptes falcinellus arapaçu-escamoso-do-sul 1    

Passeriformes Dendrocolaptidae Dendrocolaptes platyrostris arapaçu-grande 1    

Passeriformes Dendrocolaptidae Xiphocolaptes albicollis arapaçu-de-garganta-branca 1, 2    

Passeriformes Xenopidae Xenops rutilans bico-virado-carijó 1    

Passeriformes Furnariidae Furnarius rufus joão-de-barro 1, 2    

Passeriformes Furnariidae Lochmias nematura joão-porca 1, 2    

Passeriformes Furnariidae Philydor rufum limpa-folha-de-testa-baia 1    

Passeriformes Furnariidae Heliobletus contaminatus trepadorzinho 1    

Passeriformes Furnariidae Syndactyla rufosuperciliata trepador-quiete 1    

Passeriformes Furnariidae Leptasthenura setaria grimpeiro 1, 2   QA 
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Passeriformes Furnariidae Synallaxis ruficapilla pichororé 1, 2    

Passeriformes Furnariidae Synallaxis cinerascens pi-puí 1, 2    

Passeriformes Furnariidae Synallaxis spixi joão-teneném 1    

Passeriformes Furnariidae Cranioleuca obsoleta arredio-oliváceo 1    

Passeriformes Pipridae Chiroxiphia caudata tangará 1, 2    

Passeriformes Tityridae Schiffornis virescens flautim 1    

Passeriformes Tityridae Tityra inquisitor anambé-branco-de-bochecha-parda 2    

Passeriformes Tityridae Tityra cayana anambé-branco-de-rabo-preto 1    

Passeriformes Tityridae Pachyramphus viridis caneleiro-verde 1    

Passeriformes Tityridae Pachyramphus castaneus caneleiro 1    

Passeriformes Tityridae Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto 1    

Passeriformes Tityridae Pachyramphus validus caneleiro-de-chapéu-preto 1    

Passeriformes Rhynchocyclidae Mionectes rufiventris abre-asa-de-cabeça-cinza 1    

Passeriformes Rhynchocyclidae Leptopogon amaurocephalus cabeçudo 1, 2    

Passeriformes Rhynchocyclidae Phylloscartes ventralis borboletinha-do-mato 1    

Passeriformes Rhynchocyclidae Phylloscartes paulista não-pode-parar 2 VU  QA 

Passeriformes Rhynchocyclidae Tolmomyias sulphurescens bico-chato-de-orelha-preta 1, 2    

Passeriformes Rhynchocyclidae Poecilotriccus plumbeiceps tororó 1    

Passeriformes Tyrannidae Hirundinea ferruginea gibão-de-couro 1    

Passeriformes Tyrannidae Camptostoma obsoletum risadinha 1, 2    

Passeriformes Tyrannidae Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-amarela 2    

Passeriformes Tyrannidae Elaenia parvirostris tuque-pium 1    

Passeriformes Tyrannidae Myiopagis caniceps guaracava-cinzenta 1    

Passeriformes Tyrannidae Serpophaga nigricans joão-pobre 1    

Passeriformes Tyrannidae Serpophaga subcristata alegrinho 1, 2    

Passeriformes Tyrannidae Attila rufus capitão-de-saíra 2    

Passeriformes Tyrannidae Myiarchus swainsoni irré 1    

Passeriformes Tyrannidae Myiarchus ferox maria-cavaleira 1    

Passeriformes Tyrannidae Myiarchus tyrannulus maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado 2    

Passeriformes Tyrannidae Pitangus sulphuratus bem-te-vi 1, 2    

Passeriformes Tyrannidae Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro 1, 2    

Passeriformes Tyrannidae Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado 1, 2    

Passeriformes Tyrannidae Megarynchus pitangua neinei 1, 2    

Passeriformes Tyrannidae Myiozetetes similis bentevizinho-de-penacho-vermelho 1    

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus melancholicus suiriri 1    

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus savana tesourinha 1, 2    

Passeriformes Tyrannidae Empidonomus varius peitica 1, 2    
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Passeriformes Tyrannidae Colonia colonus viuvinha 1    

Passeriformes Tyrannidae Myiophobus fasciatus filipe 1    

Passeriformes Tyrannidae Lathrotriccus euleri enferrujado 1    

Passeriformes Tyrannidae Knipolegus cyanirostris maria-preta-de-bico-azulado 2    

Passeriformes Vireonidae Cyclarhis gujanensis pitiguari 1, 2    

Passeriformes Vireonidae Hylophilus poicilotis verdinho-coroado 1    

Passeriformes Vireonidae Vireo chivi juruviara 1    

Passeriformes Corvidae Cyanocorax chrysops gralha-picaça 1, 2    

Passeriformes Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa 1, 2    

Passeriformes Hirundinidae Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora 1    

Passeriformes Hirundinidae Progne tapera andorinha-do-campo 2    

Passeriformes Hirundinidae Progne chalybea andorinha-grande 1, 2    

Passeriformes Hirundinidae Tachycineta albiventer andorinha-do-rio 1    

Passeriformes Hirundinidae Tachycineta leucorrhoa andorinha-de-sobre-branco 1    

Passeriformes Troglodytidae Troglodytes musculus corruíra 2    

Passeriformes Turdidae Turdus leucomelas sabiá-branco 1, 2    

Passeriformes Turdidae Turdus rufiventris sabiá-laranjeira 1, 2    

Passeriformes Turdidae Turdus amaurochalinus sabiá-poca 1, 2    

Passeriformes Turdidae Turdus subalaris sabiá-ferreiro 2    

Passeriformes Turdidae Turdus albicollis sabiá-coleira 1    

Passeriformes Mimidae Mimus saturninus sabiá-do-campo 1    

Passeriformes Passerellidae Zonotrichia capensis tico-tico 1, 2    

Passeriformes Parulidae Setophaga pitiayumi mariquita 1, 2    

Passeriformes Parulidae Geothlypis aequinoctialis pia-cobra 1, 2    

Passeriformes Parulidae Basileuterus culicivorus pula-pula 1, 2    

Passeriformes Parulidae Myiothlypis leucoblephara pula-pula-assobiador 1, 2    

Passeriformes Icteridae Cacicus chrysopterus japuíra 1    

Passeriformes Icteridae Cacicus haemorrhous guaxe 1    

Passeriformes Icteridae Pseudoleistes guirahuro chopim-do-brejo 1    

Passeriformes Icteridae Molothrus bonariensis chupim 1    

Passeriformes Thraupidae Pipraeidea melanonota saíra-viúva 1    

Passeriformes Thraupidae Stephanophorus diadematus sanhaço-frade 1    

Passeriformes Thraupidae Cissopis leverianus tietinga 2    

Passeriformes Thraupidae Tangara sayaca sanhaço-cinzento 1, 2    

Passeriformes Thraupidae Conirostrum speciosum figuinha-de-rabo-castanho 1, 2    

Passeriformes Thraupidae Sicalis flaveola canário-da-terra 1, 2    

Passeriformes Thraupidae Haplospiza unicolor cigarra-bambu 1    
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Passeriformes Thraupidae Hemithraupis guira saíra-de-papo-preto 1    

Passeriformes Thraupidae Volatinia jacarina tiziu 1, 2    

Passeriformes Thraupidae Trichothraupis melanops tiê-de-topete 1, 2    

Passeriformes Thraupidae Tachyphonus coronatus tiê-preto 1, 2    

Passeriformes Thraupidae Tersina viridis saí-andorinha 1, 2    

Passeriformes Thraupidae Dacnis cayana saí-azul 1    

Passeriformes Thraupidae Tiaris fuliginosus cigarra-preta 1    

Passeriformes Thraupidae Sporophila caerulescens coleirinho 1    

Passeriformes Thraupidae Saltator similis trinca-ferro 1, 2    

Passeriformes Thraupidae Saltator fuliginosus bico-de-pimenta 1    

Passeriformes Thraupidae Microspingus cabanisi quete-do-sul 1    

Passeriformes Thraupidae Thlypopsis sordida saí-canário 2    

Passeriformes Thraupidae Pyrrhocoma ruficeps cabecinha-castanha 1, 2    

Passeriformes Cardinalidae Cyanoloxia brissonii azulão 2    

Passeriformes Fringillidae Spinus magellanicus pintassilgo 1, 2    

Passeriformes Fringillidae Euphonia chlorotica fim-fim 2    

Passeriformes Fringillidae Euphonia chalybea cais-cais 1   QA 

Passeriformes Fringillidae Chlorophonia cyanea gaturamo-bandeira 1    

#N/D #N/D Tangara bonariensis #N/D 2    

Legenda: Origem do dado: 1 – LACTEC (2011); 2 – Vogel et al. (2010). Status de ameaça: PR – IAP (2018); BR – MMA (2014); IUCN (2019). VU – Vulnerável; QA – Quase ameaçada. Fonte: 

elaborado pelo Autor, 2019. 
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TÁXON NOME-COMUM FONTE DE REGISTRO 

ORDEM DIDELPHIMORPHIA 
  

Família Didelphidae   

Caluromys lanatus cuíca-lanosa MHNCI 

Didelphis albiventris gambá ou saruê MHNCI 

Lutreolina crassicaudata cuíca-cauda-grossa Vogel et al., 2010 

Philander frenatus cuíca-quatro-olhos MHNCI 

ORDEM PILOSA 
  

Família Myrmecophagidae 
  

Myrmecophaga tridactyla tamanduá-bandeira Miretzki; Braga, 2014 

Tamandua tetradactyla tamanduá-mirim Miretzki, inédito 

ORDEM CINGULATA 
  

Família Dasypodidae 
  

Euphractus sexcinctus tatu-peba MHNCI 

Dasypus novemcinctus tatu-galinha Oliveira et al., 2009 

ORDEM PERISSODACTYLA 
  

Família Tapiridae 
  

Tapirus terrestris anta Miretzki, inédito 

ORDEM ARTIODACTYLA 
  

Família Cervidae 
  

Mazama americana veado-mateiro Oliveira et al., 2009 

Mazama gouazoubira veado-catingueiro Oliveira et al., 2009 

Mazama nana veado-bororó MHNCI 

Família Tayassuidae 
  

Pecari tajacu cateto Miretzki, inédito 

Tayassu pecari queixada Miretzki, inédito 

ORDEM PRIMATES 
  

Família Atelidae 
  

Alouatta clamitans bugio Miretzki, inédito 

Família Cebidae 
  

Sapajus nigritus macaco-prego MHNCI 

ORDEM CARNIVORA 
  

Família Canidae 
  

Cerdocyon thous cachorro-do-mato MHNCI 

Lycalopex gymnocercus cachorro-do-campo MHNCI 

Família Felidae 
  

Leopardus pardalis jaguatirica MHNCI 

Leopardus guttulus gato-do-mato MHNCI 

Leopardus wiedii gato-maracajá MHNCI 

Puma concolor onça-parda Miretzki, inédito 

Puma yagouaroundi jaguarundi Miretzki, inédito 

Família Mustelidae 
  

Lontra longicaudis lontra Miretzki, inédito 

Família Procyonidae 
  

Nasua nasua quati MHNCI 

Procyon cancrivorus mão-pelada MHNCI 

ORDEM CHIROPTERA 
  

Família Phyllostomidae 
  

Anoura caudifer morcego-beija-flor Vogel et al., 2010 
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Carollia perspicillata morcego Vogel et al., 2010 

Sturnira lilium morcego MHNCI 

Desmodus rotundus morcego-hematófago Vogel et al., 2010 

Família Vespertilionidae 
  

Eptesicus brasiliensis morcego Vogel et al., 2010 

Eptesicus furinalis morcego Miretzki, inédito 

Histiotus velatus morcego Miretzki, inédito 

Lasiurus borealis morcego Miretzki, inédito 

Família Molossidae 
  

Molossops temminckii morcego Miretzki, inédito 

ORDEM RODENTIA 
  

Família Caviidae 
  

Cavia aperea préa MHNCI 

Hydrochoerus hydrochaeris capivara Miretzki, inédito 

Família Cricetidae 
  

Akodon montensis rato-do-mato MHNCI 

Brucepattersonius iheringi rato-do-mato Vogel et al., 2010 

Brucepattersonius soricinus rato-do-mato Species Link, 2019 

Calomys tener rato-do-cerrado MHNCI 

Hylaeamys megacephalus rato-do-mato Species Link, 2019 

Juliomys pictipes rato-do-mato Vogel et al., 2010 

Nectomys squamipes rato-d'água MHNCI 

Oligoryzomys nigripes rato-do-mato Species Link, 2019 

Oxymycterus quaestor rato-do-mato Species Link, 2019 

Thaptomys nigrita rato-do-mato Species Link, 2019 

Família Cuniculidae 
  

Cuniculus paca paca Vogel et al., 2010 

Família Dasyproctidae 
  

Dasyprocta azarae cutia MHNCI 

Família Erethizontidae 
  

Sphigguras villosus porco-espinho Oliveira et al., 2009 

Família Sciuridae 
  

Guerlinguetus ingrami esquilo Vogel et al., 2010 

Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 

  



316 

 

 

Plano de Manejo do Monumento Natural Salto São João 

Encarte I - Contextualização, Enquadramento e Caracterização da UC e Região 
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GRUPO TAXONÔMICO NOME POPULAR 

STATUS 

CONSERVAÇÃO AMBIENTES DE 

OCORRÊNCIA 

ORIGEM DA 

INFORMAÇÃO 
PR/BR/IUCN 

AMPHIBIA 
    

Ordem Gymnophiona 
    

Família Caeciliidae 
    

Luetkenotyphlus brasiliensis Cecília, Cobra-cega LC/LC/DD Fl AR 

Ordem Anura 
    

Família Bufonidae 
    

Rhinella henseli Sapo-galinha LC/LC/LC Fl EA/MU 

Rhinella icterica Sapo-cururu LC/LC/LC Fl, Cp, Bn, AA EA/MU 

Família Brachycephalidae 
    

Ischnocnema guentheri Sapinho-da-floresta LC/LC/LC Fl EA/MU 

Família Centrolenidae 
    

Vitreorana uranoscopa Perereca-de-vidro LC/LC/LC Fl EA/MU 

Família Cycloramphidae 
    

Proceratophrys cf. avelinoi Sapinho-da-floresta LC/LC/LC Fl, Bn AR 

Odontophrynus americanus Sapo-bolinha, Sapo-boi LC/LC/LC Cp, Bn AR 

Família Hylidae 
    

Aplastodiscus perviridis Perereca-verde LC/LC/LC Fl EA/MU 

Boana albopunctatus Perereca-de-pijama LC/LC/LC Bn, AA EA/MU 

Boana caingua Perereca LC/LC/LC Fl AR 

Boana faber Rã-martelo LC/LC/LC Fl, Bn, AA AR/EA 

Boana leptolineatus Perereca-de-pijama LC/LC/LC Cp, Bn AR 

Boana prasinus Perereca-verde LC/LC/LC Fl, Bn, AA AR 

Boana gr. pulchellus Perereca LC/LC/LC Fl AR 

Dendropsophus minutus Pererequinha LC/LC/LC Fl, Cp, Bn, AA EA/MU 

Ololygon berthae Pererequinha LC/LC/LC Fl AR 

Scinax fuscovarius Perereca-de-banheiro LC/LC/LC Fl, Cp, Bn, AA AR 

Scinax perereca Perereca LC/LC/LC Fl, Cp, Bn, AA EA/MU 

Scinax aff. catharinae Perereca LC/LC/LC Fl AR/MU 

Scinax squalirostris Pererequinha LC/LC/LC Bn AR/MU 

Phyllomedusa tetraploidea Perereca-macaco LC/LC/LC Fl, Bn, AA EA/MU 

Família Leptodactylidae 
    

Leptodactylus aff. gracilis Rãzinha LC/LC/LC Fl, Bn, AA EA 

Leptodactylus mystacinus Rãzinha LC/LC/LC Fl EA 

Leptodactylus latrans Pã-manteiga LC/LC/LC Fl, Cp, Bn, AA EA 

Physalaemus cuvieri Rã-cachorro LC/LC/LC Cp, Bn, AA AR/MU 

Physalaemus gracilis Rã-chorona LC/LC/LC Fl, Bn EA 

Família Microhylidae 
    

Elachistocleis bicolor Rã-guardinha LC/LC/LC Cp, Bn, AA EA 

REPTILIA 
    

Ordem Testudines 
    

Família Chelidae 
    

Acanthochelys spixii Cágado preto LC/LC/NT Bn AR/MU 

Hydromedusa tectifera Cágado-pescoço-de- 

cobra 

LC/LC/LC Bn, R EA 

Ordem Squamata 
    

Sub-Ordem Sauria 
    

Família Polychrotidae 
    

Anisolepis grilli Lagartinho LC/LC/LC Fl, AA AR 

Família Anguidae 
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GRUPO TAXONÔMICO NOME POPULAR 
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OCORRÊNCIA 

ORIGEM DA 

INFORMAÇÃO 
PR/BR/IUCN 

Ophiodes fragilis Cobra-de-vidro LC/LC/LC Fl, Bn, AA AR 

Família Gymnophthalmidae 
    

Cercosaura schreibersii Lagartixa LC/LC/LC Cp, AA AR/MU 

Família Teiidae 
    

Salvator merianae Lagarto, teiú LC/LC/LC Fl, Cp, AA EA 

Família Mabuyidae 
    

Mabuya dorsivittata Lagartixa LC/LC/LC Cp, AA EA 

Sub-ordem Amphisbaenia 
    

Família Amphisbaenidae 
    

Amphisbaena darwinii Cobra-de-duas-

cabeças 

LC/LC/LC Cp, AA AR/MU 

Sub-ordem Serpentes 
    

Família Anomalepididae 
    

Liotyphlops beui Cobra-cega LC/LC/LC Cp, Fl, AA AR 

Família Colubridae 
    

Chironius bicarinatus Cobra-cipó LC/LC/LC Fl, AA AR 

Família Dipsadidae 
    

Atractus reticulatus Cobra-da-terra LC/LC/LC Cp, AA AR 

Echinanthera cyanopleura Cobrinha LC/LC/LC Fl AR 

Erythrolamprus jaegeri Cobra verde LC/LC/LC Cp AR 

Erythrolamprus miliaris Cobra-d’água LC/LC/LC Bn,Fl, Cp, R, AA MU 

Erythrolamprus poecilogyrus Cobra lisa LC/LC/LC Bn, Cp, AA AR 

Helicops infrataeniatus Cobra-d’água LC/LC/LC Bn, R AR 

Oxyrhopus clathratus Cobra-coral-falsa LC/LC/LC Fl AR 

Oxyrhopus rhombifer Cobra-coral-falsa LC/LC/LC Cp AR 

Philodryas aestiva Cobra-verde LC/LC/LC Fl AR 

Philodryas arnaldoi Papa-rato LC/LC/LC Fl AR 

Philodryas olfersii Cobra-verde LC/LC/LC Cp, AA AE 

Philodryas patagoniensis Papa-rato LC/LC/LC Cp, Bn, AA AE 

Pseudoboa haasi Muçurana LC/LC/LC Fl AR 

Taeniophalus affinis Cobrinha LC/LC/LC Fl AR 

Taeniophalus bilineatus Cobrinha LC/LC/LC Fl AR 

Thamnodynastes hypoconia Jararaca-do-brejo LC/LC/LC Fl, Bn, AA AR 

Thamnodynastes strigatus Jararaca-do-brejo LC/LC/LC Fl, Bn, AA EA 

Tomodon dorsatus Cobra-espada LC/LC/LC Fl, AA EA/MU 

Xenodon guentheri Boipeva do mato LC/LC/LC Fl AR 

Xenodon neuwedii Boipevinha LC/LC/LC Fl AR 

Família Elapidae 
    

Micrurus altirostris Coral-verdadeira LC/LC/LC Fl, Cp AR 

Família Viperidae 
    

Bothrops jararaca Jararaca LC/LC/LC Fl, AA AR 

Bothrops neuwiedi Jararaca-pintada LC/LC/LC Fl, Cp, AA AR 

Bothrops alternatus Urutu LC/LC/LC Cp, AA AR 

Bothrops cotiara Cotiara LC/LC/LC Fl AR 

Crotalus durissus Cascavel LC/LC/LC Cp, AA EA/MU 

Legenda: Ambientes de ocorrência: Bn: Banhados R: Rios; Fl: Florestas; Cp: Campos; AA: Áreas antropizadas. Origem 

da Informação: AR – artigos, MU – museológico; EA – Licenciamento Ambiental. Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 
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Anexo G Lista de espécies da ictiofauna de potencial ocorrência. 

ESPÉCIES JUSANTE MONTANTE RIACHOS 

ELASMOBRANCHII 
   

Myliobatiformes 
   

Potamotrygonidae 
   

Potamotrygon falkneri Castex & Maciel, 1963 X 
  

ACTINOPTERYGII 
   

Characiformes 
   

Acestrorhynchidae 
   

Acestrorhynchus lacustris (Lütken, 1875) X X 
 

Anostomidae 
   

Leporinus amblyrhynchus Garavello & Britski, 1987 X X 
 

Leporinus friderici (Bloch, 1794) X 
  

Leporinus octofasciatus Steindachner, 1915 X X 
 

Schizodon nasutus Kner, 1858 X 
  

Bryconidae 
   

Bryconinae 
   

Brycon nattereri Günther, 1864 X 
  

Salmininae 
   

Salminus brasiliensis (Cuvier, 1816) X 
  

Characidae 
   

Astyanax bockmanni Vari & Castro, 2007 X 
  

Astyanax lacustris (Lütken, 1875) X 
  

Astyanax aff. fasciatus (Cuvier, 1819) X X X 

Astyanax aff. paranae Eigenmann, 1914 X X X 

Astyanax altiparanae Garutti & Britski, 2000 
 

X 
 

Astyanax sp.  
 

X X 

Hemigrammus cf. marginatus Ellis, 1911 X 
  

Moenkhausia aff. gracilima Eigenmann, 1908 X 
  

Oligosarcus pintoi Campos, 1945 X 
  

Oligosarcus paranensis Menezes & Géry, 1983 X X 
 

Brycon nattereri (Günther, 1864) 
 

X 
 

Aphyocharacinae 
   

Aphyocharax sp. X 
  

Characinae 
   

Galeocharax knerii (Steindachner, 1879) X X 
 

Roeboides descalvadensis Fowler, 1932 X 
  

Cheirodontinae 
   

Odontostilbe sp. X 
  

Serrapinnus notomelas (Eigenmann, 1915) X 
  

Stevardiinae 
   

Bryconamerius aff. iheringii (Boulenger, 1887) X 
  

Bryconamericus turiuba Langeani, Lucena, Pedrini & Tarelho-Pereira, 2005 X 
  

Bryconamericus sp. X 
 

X 

Diapoma guarani (Mahnert & Géry, 1987) X 
  

Piabarchus aff. stramineus (Eigenmann, 1908) X 
  

Piabina argentea Reinhardt, 1867 X 
  

Planaltina sp. X 
  

Curimatidae 
   

Cyphocharax modestus (Fernández-Yépez, 1948) X 
  

Cyphocharax nagelii (Steindachner, 1881) X 
  

Steindachnerina brevipinna (Eigenmann & Eigenmann, 1889) X 
  

Steindachnerina cf. corumbae Pavanelli & Britski, 1999 X 
  

Steindachnerina insculpta (Fernández-Yépez, 1948) X 
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Crenuchidae 
   

Characidium aff. zebra Eigenmann, 1909 X 
 

X 

Characidium gomesi Travassos, 1956 X 
  

Characidium heirmostigmata Graça & Pavanelli, 2008 X 
  

Erythrinidae 
   

Erythrinus erythrinus (Bloch & Schneider, 1801) X 
  

Hoplerythrinus unitaeniatus (Spix & Agassiz, 1829) X 
  

Hoplias intermedius (Günther, 1864) X 
  

Hoplias sp. 1 X X 
 

Hoplias sp. 2 X 
  

Hemiodontidae 
   

Hemiodus orthonops Eigenmann & Kennedy, 1903 X 
  

Parodontidae 
   

Apareiodon affinis (Steindachner, 1879) X X 
 

Apareiodon piracicabae (Eigenmann, 1907) X 
  

Apareiodon vladii Pavanelli, 2006 X X 
 

Apareiodon sp. X 
  

Parodon nasus Kner, 1859 X 
  

Prochilodontidae 
   

Prochilodus lineatus (Valenciennes, 1850) X 
  

Serrasalmidae 
   

Serrasalmus maculatus Kner, 1858 X 
  

Cypriniformes 
   

Cyprinidae 
   

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 X 
  

Cyprinodontiformes 
   

Poeciliidae 
   

Cnesterodon sp. X 
  

Phalloceros harpagos Lucinda, 2008 X 
 

X 

Poecilia reticulata Peters, 1859 X 
  

Gymnotiformes 
   

Apteronotidae 
   

Apteronotus aff. albifrons (Linnaeus, 1766) X 
  

Apteronotus caudimaculosus Santana, 2003 X 
  

Porotergus ellisi Arámburu, 1957 
   

Gymnotidae 
   

Gymnotus inaequilabiatus (Valenciennes, 1839) X 
 

X 

Gymnotus sylvius Albert & Fernandes-Matioli, 1999 X 
  

Perciformes 
   

Centrarchidae 
   

Micropterus salmoides (La Cepède, 1802) X 
  

Cichlidae 
   

Cichlasoma paranaense Kullander, 1983 X 
 

X 

Crenicichla britskii Kullander, 1982 X 
  

Crenicichla jaguarensis Haseman, 1911 X 
  

Geophagus brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824) X 
  

Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) X 
  

Tilapia rendalli (Boulenger, 1897) X 
  

Sciaenidae 
   

Plagioscion squamosissimus (Heckel, 1840) X 
  

Siluriformes 
   

Auchenipteridae 
   

Glanidium cf. cesarpintoi Ihering, 1928 X 
  

Tatia neivai (Ihering, 1930) X 
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Parauchenipterus galeatus (Linnaeus, 1766) X 
  

Callichthyidae 
   

Callichthys callichthys (Linnaeus, 1758) X 
 

X 

Corydoras aff. aeneus (Gill, 1858) X 
  

Corydoras ehrhardti Steindachner, 1910 X 
 

X 

Corydoras lacrimostigmata Tencatt, Britto & Pavanelli, 2014 X 
  

Cetopsidae 
   

Cetopsis gobioides Kner, 1858 X 
  

Doradidae 
   

Trachydoras paraguayensis (Eigenmann & Ward, 1907) X 
  

Loricariidae 
   

Hypoptopomatinae 
   

Curculionichthys insperatus (Britski & Garavello, 2003) X 
  

Curculionichthys oliveirai (Roxo, Zawadzki & Troy, 2014) X 
  

Hisonotus francirochai (Ihering, 1928) X 
 

X 

Hisonotus pachysarkos Zawadzki, Roxo & Graça, 2016 X 
  

Hypostominae 
   

Ancistrus sp. X 
  

Hypostomus ancistroides (Ihering, 1911) X X 
 

Hypostomus albopunctatus (Regan, 1908) X X 
 

Hypostomus commersoni Valenciennes, 1836 X 
  

Hypostomus hermanni (Ihering, 1905) X 
  

Hypostomus iheringii (Regan, 1908) X 
  

Hypostomus margaritifer (Regan, 1908) X 
  

Hypostomus aff. paulinus (Ihering, 1905) X 
  

Hypostomus strigaticeps (Regan, 1908) X 
  

Hypostomus regani (Ihering, 1905) X 
  

Hypostomus cf. topavae (Godoy, 1969) X 
  

Hypostomus sp. 1 X X 
 

Hypostomus sp. 2 X X 
 

Hypostomus sp. 3 X 
  

Megalancistrus parananus (Peters, 1881) X 
  

Loricariinae 
   

Farlowella amazonum (Günther, 1864) X 
  

Loricaria prolixa Isbrücker & Nijssen, 1978 X 
  

Rineloricaria pentamaculata Langeani & Araújo, 1994 X 
  

Rineloricaria cf. latirostris (Boulenger, 1900) X 
  

Neoplecostominae 
   

Neoplecostomus sp. X 
  

Heptapteridae 
   

Cetopsorhamdia iheringi Schubart & Gomes, 1959 X 
  

Heptapterus mustelinus (Vallenciennes, 1835) X 
  

Imparfinis borodini Mees & Cala, 1989 X X 
 

Imparfinis mirini Haseman, 1911 X 
  

Imparfinis schubarti (Gomes, 1956) X 
  

Pimelodella avanhandavae Eigenmann, 1917 X 
  

Pimelodella gracilis (Valenciennes, 1835) X 
  

Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824) X X 
 

Phenacorhamdia tenebrosa (Schubart, 1964) X 
  

Ictaluridae 
   

Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818) X 
  

Pimelodidae 
   

Iheringichthys labrosus (Lütken, 1874) X 
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Pimelodus microstoma Steindachner, 1877 X X 
 

Pimelodus ornatus Kner, 1858 X X 
 

Pimelodus paranaensis Britski & Langeani, 1988 X 
  

Pseudoplatystoma corruscans (Spix & Agassiz, 1829) X 
  

Steindachneridion scriptum (Miranda-Ribeiro, 1918) X 
  

Trichomycteridae 
   

Trichomycterus davisi (Haseman, 1911) X 
 

X 

Trichomycterus diabolus Bockmann, Casatti & de Pinna, 2004 X X X 

Synbranchiformes 
   

Synbranchidae 
   

Synbranchus marmoratus Bloch, 1795 X 
 

X 

Total 118 22 14 

Fonte: Cionek, et al., 2012; Viana et al., 2013; Frota et al., 2016. 
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Anexo H Linhas de Prudentópolis. 

NOME DAS LINHAS DE PRUDENTÓPOLIS 

1- Linha Antonio Olynto, possui 25 lotes; 

2- Linha 23 de Abril, possui 14 lotes; 

3- Linha Barra Grande, possui 32 lotes (na 1ª seção) e mais de 60 lotes na 2ª seção; 

4- Linha Barra Vermelha, 3 lotes (grandes); 

5- Linha Cândido de Abreu, possui 43 lotes; 

6- Linha Coronel Borman, possui 23 lotes; 

7- Linha Capanema, com 22 lotes; 

8- Linha Carlos Gomes, possui 17 lotes; 

9- Linha Consul Pool, possui 30 lotes; 

10- Linha Cláudio Guimarães, possui 10 lotes; 

11- Linha Coronel Eduardo Chaves, possui 28 lotes; 

12- Linha 19 de Dezembro, possui 31 lotes; 

13- Linha Esperança, possui 66 lotes; 

14- Linha Guarapuava, possui 32 lotes; 

15- Linha Inspetor Carvalho, possui 36 lotes; 

16- Linha Ivaí, 1ª seção possui 32 lotes, 2ª seção possui 79 lotes, 3ª seção possui 17 lotes; 

17- Linha Iguaçu, possui 11 lotes; 

18- Linha Luiz Xavier, possui 24 lotes; 

19- Linha Mirim, possui 8 lotes; 

20- Linha Mauricio Faivre, possui 42 lotes; 

21- Linha 15 de Novembro, possui 51 lotes; 

22- Linha Nova Galícia, possui 54 lotes; 

23- Linha Oliveira, possui 31 lotes; 

24- Linha 25 de Outubro, possui 16 lotes; 

25- Linha Piquiri, possui 68 lotes; 

26- Linha Paraná, possui 125 lotes; 

27- Linha Rio Preto, possui 41 lotes; 

28- Linha Rio dos Patos, possui 43 lotes; 

29- Linha Ronda, possui 8 lotes; 

30- Linha Sertório, possui 13 lotes; 

31- Linha Setembro, possui 82 lotes; 

32- Linha Santos Andrade, possui 38 lotes; 

33- Linha São João, possui 18 lotes; 

34- Linha Tiradentes, possui 24 lotes; 

35- Linha Visconde de Nácar, possui 43 lotes; 

36- Linha Visconde de Guarapuava, possui 46 lotes; 

37- Linha Vicente Machado, possui 42 lotes; 

38- Linha União, possui 16 lotes; 

39- Linha Jesuíno Marcondes, possui 65 lotes. 

Obs.: Além dessas divisões, pouco depois foi criada a Colônia Senador Correia, que dividiu o município em nova série 

de lotes, tendo registrado 106 lotes no livro do município, até o ano de 2005. 
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Anexo I Escritura Pública de Doação da Arauco Florestal Arapoti em favor do Instituto Ambiental do 

Paraná 
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Fonte: 7º Tabelionato, 2012. 
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Anexo J Protocolo IAP nº 07.949.260-4 referente a doação do imóvel pela Arauco Florestal Arapoti.  

 
Fonte: IAP, 2012. 
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Anexo K Registro Geral do Imóvel sob Matícula nº 8.665. 
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Fonte: Registro de Imóveis – Comarca de Prudentópolis, 2012. 
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Anexo L Escritura Pública de Doação do município de Prudentópolis.   
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Fonte: Serviço Natarial Comarca de Prudentópolis, 2015. 
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Anexo M Registro Geral do Imóvel sob Matícula nº 16.561. 
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Fonte: Registro de Imóveis – Comarca de Prudentópolis, 2016. 
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Apêndice A Florística do MNE Salto São João e entorno. 

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME VULGAR STATUS 

Anacardiaceae Lithraea molleoides (Vell.) Engl. aroeirinha NA 

Anacardiaceae Schinus terebinthifolia Raddi aroeira NA 

Annonaceae Annona emarginata (Schltdl.) H.Rainer araticum LC 

Annonaceae Annona sylvatica A.St.-Hil. araticum NA 

Apocynaceae Aspidosperma polyneuron Müll.Arg. peroba-rosa Rara1; NT2; EN3 

Aquifoliaceae Ilex brevicuspis Reissek caúna NA 

Aquifoliaceae Ilex dumosa Reissek caúna NA 

Aquifoliaceae Ilex paraguariensis A.St.-Hil. erva-mate LC2; NT3 

Aquifoliaceae Ilex theezans Mart. Ex Reissek caúna NA 

Araliaceae Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. madiocão NA 

Araucariaceae Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze araucária EN 

Arecaceae Archontophoenix cunninghamiana (H.Wendl.) H.Wendl. & 

Drude 
palmeira-real - 

Arecaceae Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman gerivá LC 

Asparagaceae Cordyline spectabilis Kunth & Bouché uvarana NA 

Asteraceae Piptocarpha axillaris (Less.) Baker vassourão NA 

Asteraceae Vernonanthura discolor (Spreng.) H.Rob. vassourão-preto NA 

Bignoniaceae Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos ipê-amarelo NA 

Bignoniaceae Jacaranda puberula Cham. caroba LC 

Canellaceae Cinnamodendron dinisii Schwacke pimenteira NA 

Clethraceae Clethra scabra Pers. carne-de-vaca LC 

Cyatheaceae Alsophila setosa Kaulf. xaxim-de-espinho NA 

Cyatheaceae Cyathea corcovadensis (Raddi) Domin - LC 

Cyatheaceae Cyathea phalerata Mart. samambaia-açú NA 

Elaeocarpaceae Sloanea sp. sapopema - 

Euphorbiaceae Alchornea sidifolia Müll.Arg. tapiá NA 

Euphorbiaceae Sebastiania brasiliensis Spreng. leiteirinho NA 

Fabaceae Dahlstedtia floribunda (Vogel) M.J.Silva & A.M.G.Azevedo embira-de-sapo NA 

Fabaceae Dalbergia brasiliensis Vogel - NA 

Fabaceae Erythrina falcata Benth. corticeira NA 

Fabaceae Inga virescens Benth. - NA 

Fabaceae Inga marginata Willd. ingá NA2; LC3 

Fabaceae Lonchocarpus nitidus (Vogel) Benth. rabo-de-bugio NA 

Fabaceae Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. jacarandá LC 

Fabaceae Machaerium paraguariense Hassl. sapuva Rara1; LC2 

Fabaceae Mimosa scabrella Benth. bracatinga NA 

Fabaceae Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan  angico-guarucaia NA 

Fabaceae Fabaceae sp.1 - - 

Fabaceae Fabaceae sp.2 - - 

Lamiaceae Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke tamanqueira NA 

Lamiaceae Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke tarumã NA 

Lauraceae Cinnamomum sellowianum (Nees & Mart.) Kosterm. canela-raposa NA 

Lauraceae Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F.Macbr. canela-frade NA 

Lauraceae Nectandra lanceolata Nees canela-amarela NA 

Lauraceae Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez canela-merda NA 

Lauraceae Ocotea bicolor Vattimo-Gil - NA 

Lauraceae Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez canela NA 

Lauraceae Ocotea indecora (Schott) Mez - NA 

Lauraceae Ocotea nutans (Nees) Mez canela NA 
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Lauraceae Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso imbuia EN2;VU3 

Lauraceae Ocotea puberula (Rich.) Nees guaicá NT2;LC3 

Lauraceae Ocotea pulchella (Nees & Mart.) Mez - LC 

Lauraceae Persea willdenovii Kosterm. - LC 

Malvaceae Luehea divaricata Mart. & Zucc. açoita-cavalo NA2; DD3 

Melastomatacea

e 
Leandra australis (Cham.) Cogn. pixirica NA 

Melastomatacea

e 
Miconia cinerascens Miq. pixirica NA 

Melastomatacea

e 
Miconia inconspicua Miq. - NA 

Melastomatacea

e 
Miconia sellowiana Naudin - NA 

Melastomatacea

e 
Tibouchina sellowiana Cogn. quaresmeira NA 

Meliaceae Cabralea canjerana (Vell.) Mart. cabralea NA2; LC3 

Meliaceae Cedrela fissilis Vell. cedro VU2; VU3 

Monimiaceae Mollinedia clavigera Tul. pimenteira NA 

Moraceae Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger et al. cincho NA 

Myrtaceae Calyptranthes concinna DC. guamirim-de-facho NA 

Myrtaceae Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O.Berg sete-capotes NA 

Myrtaceae Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O.Berg guabiroba LC 

Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto - 

Myrtaceae Eugenia burkartiana (D.Legrand) D.Legrand - LC 

Myrtaceae Eugenia involucrata DC. cerejeira NA 

Myrtaceae Eugenia oeidocarpa O.Berg - NA 

Myrtaceae Eugenia pluriflora DC. - LC 

Myrtaceae Myrcia hebepetala DC. perta-goela NA 

Myrtaceae Myrcia multiflora (Lam.) DC. - NA 

Myrtaceae Myrcia retorta Cambess. - NA 

Myrtaceae Myrcia splendens (Sw.) DC. - NA2; LC3 

Myrtaceae Pimenta pseudocaryophyllus (Gomes) Landrum craveiro NA 

Ochnaceae Ouratea parviflora (A.DC.) Baill. coração-de-bugre NA 

Piperaceae Piper gaudichaudianum Kunth paripaioba NA 

Poaceae Merostachys multiramea Hack. taquara-lixa NA 

Primulaceae Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. capororoca NA 

Primulaceae Myrsine gardneriana A.DC. capororoca NA 

Primulaceae Myrsine parvula (Mez) Otegui capororoca NA 

Primulaceae Myrsine umbellata Mart. capororocão NA 

Proteaceae Roupala montana Aubl. carvalho-brasileiro NA 

Rhamnaceae Hovenia dulcis Thunb. uva-do-japão - 

Rosaceae Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. nespereira - 

Rosaceae Prunus myrtifolia (L.) Urb. pessegueiro-brabo NA 

Rubiaceae Psychotria suterella Müll.Arg. - NA 

Rubiaceae Psychotria vellosiana Benth. - NA 

Rubiaceae Rudgea jasminoides (Cham.) Müll. Arg. - NA 

Rutaceae Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. pau-marfim NA 

Rutaceae Citrus limon (L.) Osbeck limoeiro-vermelho NA 

Rutaceae Esenbeckia febrifuga (A.St.-Hil.) A.Juss. ex Mart. mamoninha NA 

Rutaceae Helietta apiculata Benth. canela-de-viado NA 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam. mamica-de-porca NA 

Rutaceae Zanthoxylum petiolare A.St.-Hil. & Tul. mamica-de-porca LC 
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Salicaceae Casearia decandra Jacq. guaçatunga NA 

Salicaceae Casearia lasiophylla Eichler guaçatunga NA2; DD3 

Salicaceae Casearia obliqua Spreng. guaçatunga NA 

Salicaceae Casearia sylvestris Sw. cafezeiro NA 

Sapindaceae Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl. vacum NA 

Sapindaceae Allophylus semidentatus (Miq.) Radlk. fruta-de-pombo LC 

Sapindaceae Cupania vernalis Cambess. cuvatã NA 

Sapindaceae Diatenopteryx sorbifolia Radlk. maria-preta NA 

Sapindaceae Matayba elaeagnoides Radlk. miguel-pintado NA 

Sapotaceae Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler ex Miq.) Engl. aguaí NA 

Sapotaceae Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. aguaí NA 

Styracaceae Styrax leprosus Hook. & Arn. carne-de-vaca NA 

Symplocaceae Symplocos tenuifolia Brand maria-mole NA 

Symplocaceae Symplocos tetrandra Mart. maria-mole NA 

Theaceae Laplacea fruticosa (Schrad.) Kobuski santa-rita NA2; LC3 

Winteraceae Drimys brasiliensis Miers cataia LC 

Legenda: DD – Dados insuficientes; EN – Em perigo; LC – Pouco preocupante; NA – Não avaliada; NT – Quase 

ameaçada; VU – Vulnerável. Fonte: Detzel, 2019; status de ameaça: ¹ Paraná, 1995; ² CNCFlora, 2019; ³ IUCN, 2019. 
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Legenda: A – tauató-pintado Accipiter poliogaster (fêmea); B – tauató-pintado Accipiter poliogaster (macho); C – 

benedito-de-testa-amarela Melanerpes flavifrons; D – araçari-banana Pterglossus bailloni; E – quete-do-sul 

Microspingus cabanisi; F – pula-pula-assobiador Myiothlypis leucoblepharus; G – tiriba Pyrrhura frontalis; H – tucano-

de-bico-verde Ramphastos dicolorus; I – surucuá-variado Trogon surrucura; J – picapauzinho-verde-carijó Veniliornis 

spilogaster; K – saracura-do-mato Aramides saracura; L – chupa-dente-marrom Conopophaga lineata. Fonte: registros 

do Autor, 2019. 
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ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR SÍTIO AER AMBIENTE 
TIPO DE 

REGISTRO 

ENDEMIS

MO 

STATUS DE 

CONSERVAÇÃO 

PR BR IUCN 

Tinamiformes Tinamidae Crypturellus obsoletus inambuguaçu AER03, AER04, AER06 FOM V     

Tinamiformes Tinamidae Crypturellus tataupa inambu-chintã AER02 FOM V     

Galliformes Cracidae Penelope obscura jacuguaçu AER04 FOM O, V     

Pelecaniformes Threskiornithidae Mesembrinibis cayennensis coró-coró AER03, AER08 FOM O, V     

Pelecaniformes Threskiornithidae Theristicus caudatus curicaca AER03, AER06, ZA AA, SV O, V     

Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratus urubu AER03, ZA SV O     

Accipitriformes Accipitridae Accipiter poliogaster tauató-pintado AER03, AER06 FOM F, O, V  VU DD QA 

Accipitriformes Accipitridae Rupornis magnirostris gavião-carijó AER03, ZA FOM, PA O, V     

Gruiformes Rallidae Aramides saracura saracura-do-mato AER04, AER06 AU, FOM F, O, V ATL    

Charadriiformes Charadriidae Vanellus chilensis quero-quero AER04, AER07, ZA AA, PA, SV O, V     

Charadriiformes Jacanidae Jacana jacana jaçanã ZA AU O     

Columbiformes Columbidae Columbina talpacoti rolinha AER01, AER06, ZA AA, PA O, V     

Columbiformes Columbidae Columbina squammata fogo-apagou ZA AA O, V     

Columbiformes Columbidae Patagioenas picazuro asa-branca AER01, AER04, AER06, AER08, 

ZA 
AA, FOM, PA O, V     

Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata avoante ZA AA O, V     

Columbiformes Columbidae Leptotila verreauxi juriti-pupu AER01, AER04, AER05, AER08 FOM, PA O, V     

Cuculiformes Cuculidae Piaya cayana alma-de-gato AER04 FOM O, V     

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga ani anu-preto ZA AA O, V     

Cuculiformes Cuculidae Guira guira anu-branco ZA AA O, V     

Strigiformes Strigidae Athene cunicularia coruja-buraqueira ZA AA O, V     

Apodiformes Trochilidae Phaethornis eurynome rabo-branco-de-garganta-rajada AER04, AER08 FOM O, V ATL    

Apodiformes Trochilidae Eupetomena macroura beija-flor-tesoura AER06 PA O, V     

Apodiformes Trochilidae Thalurania glaucopis beija-flor-de-fronte-violeta AER06 FOM O, V ATL    

Apodiformes Trochilidae Amazilia lactea beija-flor-de-peito-azul AER04 FOM O, V     

Trogoniformes Trogonidae Trogon surrucura surucuá-variado AER01, AER02, AER08 FOM F, O, V     

Coraciiformes Alcedinidae Megaceryle torquata martim-pescador-grande AER03 SV O, V     

Galbuliformes Bucconidae Nystalus chacuru joão-bobo ZA AA O, V     

Piciformes Ramphastidae Ramphastos dicolorus tucano-de-bico-verde AER01, AER06, ZA FOM F, O, V ATL    

Piciformes Ramphastidae Pteroglossus bailloni araçari-banana AER07 FESD F, O, V ATL VU QA QA 

Piciformes Picidae Picumnus temminckii picapauzinho-de-coleira AER01 FOM O, V ATL    



364 

 

 

Plano de Manejo do Monumento Natural Salto São João 

Encarte I - Contextualização, Enquadramento e Caracterização da UC e Região 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR SÍTIO AER AMBIENTE 
TIPO DE 

REGISTRO 

ENDEMIS

MO 

STATUS DE 

CONSERVAÇÃO 

PR BR IUCN 

Piciformes Picidae Melanerpes flavifrons benedito-de-testa-amarela AER07 FESD F, O, V ATL    

Piciformes Picidae Veniliornis spilogaster picapauzinho-verde-carijó AER01, AER02, AER03, AER06 FOM, PA F, O, V ATL    

Piciformes Picidae Piculus aurulentus pica-pau-dourado AER03 FOM V ATL   QA 

Piciformes Picidae Colaptes campestris pica-pau-do-campo ZA PA O, V     

Piciformes Picidae Dryocopus lineatus pica-pau-de-banda-branca ZA PA V     

Piciformes Picidae Campephilus robustus pica-pau-rei AER07 FESD O, V ATL    

Falconiformes Falconidae Caracara plancus carcará AER03 SV O, V     

Falconiformes Falconidae Milvago chimachima carrapateiro ZA AA O, V     

Falconiformes Falconidae Herpetotheres cachinnans acauã AER01, AER06 FOM V     

Falconiformes Falconidae Micrastur ruficollis falcão-caburé AER03 FOM V     

Falconiformes Falconidae Falco sparverius quiriquiri AER06, ZA AA, PA O, V     

Falconiformes Falconidae Falco rufigularis cauré AER04 SV O, V     

Psittaciformes Psittacidae Psittacara leucophthalmus periquitão AER06 FOM O, V     

Psittaciformes Psittacidae Pyrrhura frontalis tiriba AER01, AER06 FOM F, O, V ATL    

Psittaciformes Psittacidae Pionus maximiliani maitaca AER01, AER03, ZA AA, FOM O, V     

Passeriformes Thamnophilidae Dysithamnus mentalis choquinha-lisa AER01, AER03, AER06 FOM V     

Passeriformes Thamnophilidae Thamnophilus caerulescens choca-da-mata AER01, AER06 FOM V     

Passeriformes Thamnophilidae Pyriglena leucoptera papa-taoca-do-sul AER04 FOM V ATL    

Passeriformes Conopophagidae Conopophaga lineata chupa-dente AER01 FOM F, O, V ATL    

Passeriformes Rhinocryptidae Eleoscytalopus indigoticus macuquinho AER06 FOM V ATL, E   QA 

Passeriformes Formicariidae Chamaeza campanisona tovaca-campainha AER01, AER03, AER06 FOM O, V     

Passeriformes Scleruridae Sclerurus scansor vira-folha AER07 FESD O, V ATL    

Passeriformes Dendrocolaptidae Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde AER02, AER03, AER04, AER06 FOM O, V     

Passeriformes Dendrocolaptidae Xiphorhynchus fuscus arapaçu-rajado AER03, AER04, AER08 FOM V ATL    

Passeriformes Dendrocolaptidae Lepidocolaptes falcinellus arapaçu-escamoso-do-sul AER03 FOM V ATL    

Passeriformes Dendrocolaptidae Dendrocolaptes platyrostris arapaçu-grande AER01, AER06 FOM O, V     

Passeriformes Furnariidae Furnarius rufus joão-de-barro ZA AA, PA O, V     

Passeriformes Furnariidae Philydor rufum limpa-folha-de-testa-baia AER03, AER04 FOM O, V     

Passeriformes Furnariidae Syndactyla rufosuperciliata trepador-quiete AER08 FOM O, V     

Passeriformes Furnariidae Leptasthenura setaria grimpeiro AER03, AER04, AER06, ZA FOM, PA O, V ATL   QA 

Passeriformes Furnariidae Synallaxis ruficapilla pichororé AER02, AER06, AER08 FOM V ATL    

Passeriformes Furnariidae Synallaxis cinerascens pi-puí AER03 FOM V ATL    
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Passeriformes Pipridae Chiroxiphia caudata tangará AER01, AER02, AER03, AER05, 

AER06, AER08 
FOM O, V 

ATL    

Passeriformes Tityridae Schiffornis virescens flautim AER01, AER02, AER03, AER05, 

AER08 
FOM O, V 

ATL    

Passeriformes Tityridae Pachyramphus viridis caneleiro-verde AER06 FOM V     

Passeriformes Platyrinchidae Platyrinchus mystaceus patinho AER01, AER05, AER08 FOM O, V     

Passeriformes Rhynchocyclidae Mionectes rufiventris abre-asa-de-cabeça-cinza AER07 FESD O, V ATL    

Passeriformes Rhynchocyclidae Phylloscartes eximius barbudinho AER04 FOM V ATL QA  QA 

Passeriformes Tyrannidae Tyranniscus burmeisteri piolhinho-chiador AER02, AER04 FOM V     

Passeriformes Tyrannidae Camptostoma obsoletum risadinha AER01, AER03 FOM, PA O, V     

Passeriformes Tyrannidae Myiopagis caniceps guaracava-cinzenta AER06, AER08 FOM, PA O, V     

Passeriformes Tyrannidae Phyllomyias virescens piolhinho-verdoso AER04 FOM V ATL    

Passeriformes Tyrannidae Serpophaga subcristata alegrinho AER08 AA O, V     

Passeriformes Tyrannidae Pitangus sulphuratus bem-te-vi AER06, ZA AA, PA O, V     

Passeriformes Tyrannidae Megarynchus pitangua neinei AER03 FOM O, V     

Passeriformes Tyrannidae Myiozetetes similis bentevizinho-de-penacho-

vermelho 

ZA AA O, V     

Passeriformes Tyrannidae Xolmis cinereus primavera ZA AA O     

Passeriformes Corvidae Cyanocorax chrysops gralha-picaça AER02, AER03, AER04, AER06, 

AER08, ZA 
AA, FOM, PA O, V     

Passeriformes Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa ZA AA O, V     

Passeriformes Troglodytidae Troglodytes musculus corruíra AER01, AER06, AER08 FOM, PA O, V     

Passeriformes Turdidae Turdus flavipes sabiá-una AER01 FOM V     

Passeriformes Turdidae Turdus leucomelas sabiá-branco AER03, AER04, AER06, AER08 FOM, PA O, V     

Passeriformes Turdidae Turdus rufiventris sabiá-laranjeira AER04 FOM O, V     

Passeriformes Turdidae Turdus amaurochalinus sabiá-poca AER03, AER08 FOM O, V     

Passeriformes Turdidae Turdus albicollis sabiá-coleira AER01, AER03, AER08 FOM V     

Passeriformes Mimidae Mimus saturninus sabiá-do-campo ZA AA O, V     

Passeriformes Motacillidae Anthus lutescens caminheiro-zumbidor ZA AA O, V     

Passeriformes Passerellidae Zonotrichia capensis tico-tico AER01, AER03, AER06, AER08 AA, PA O, V     

Passeriformes Parulidae Setophaga pitiayumi mariquita AER02, AER04, AER06, AER08 FOM, PA O, V     

Passeriformes Parulidae Basileuterus culicivorus pula-pula AER01, AER02, AER03, AER04, 

AER06, AER07, AER08 
FESD, FOM O, V     

Passeriformes Parulidae Myiothlypis leucoblephara pula-pula-assobiador AER01, AER02, AER03, AER04, 

AER05, AER06, AER08 
FOM F, O, V 

ATL    

Passeriformes Icteridae Cacicus chrysopterus japuíra AER06, AER07 FESD, FOM F, O, V     
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Passeriformes Icteridae Cacicus haemorrhous guaxe AER04, AER06 FOM O, V     

Passeriformes Icteridae Gnorimopsar chopi pássaro-preto AER08, ZA AA O, V     

Passeriformes Thraupidae Pipraeidea melanonota saíra-viúva AER08 FOM F, O, V     

Passeriformes Thraupidae Sicalis flaveola canário-da-terra AER07, AER08, ZA AA O, V     

Passeriformes Thraupidae Haplospiza unicolor cigarra-bambu AER08 FOM O, V ATL    

Passeriformes Thraupidae Hemithraupis guira saíra-de-papo-preto AER07 FESD O, V     

Passeriformes Thraupidae Volatinia jacarina tiziu AER08 AA O, V     

Passeriformes Thraupidae Trichothraupis melanops tiê-de-topete AER01, AER02, AER05, AER06, 

AER08 
FOM O, V     

Passeriformes Thraupidae Coryphospingus cucullatus tico-tico-rei AER08 AA O, V     

Passeriformes Thraupidae Tachyphonus coronatus tiê-preto AER01, AER04, AER08 AA, FOM O, V ATL    

Passeriformes Thraupidae Saltator similis trinca-ferro AER04 FOM V     

Passeriformes Thraupidae Saltator fuliginosus bico-de-pimenta AER04 FOM V ATL    

Passeriformes Thraupidae Microspingus cabanisi quete-do-sul AER08 FOM F, O, V ATL    

Passeriformes Cardinalidae Cyanoloxia brissonii azulão AER04 FOM O, V     

Passeriformes Fringillidae Spinus magellanicus pintassilgo AER03, AER08 AA, PA O, V     

Passeriformes Fringillidae Euphonia chalybea cais-cais AER01, AER04 FOM O, V ATL   QA 

Passeriformes Fringillidae Chlorophonia cyanea gaturamo-bandeira AER04 FOM O, V     

Legenda: ZA – Zona de Amortecimento do MNESSJ. FOM – Floresta Ombrófila Mista; FESD – Floresta Estacional Semidecidual; PA – Pastagem; AA – Área antropizada; AU – Área úmida. V – 

registro por vocalização; O – registro por observação; F – fotografia. ATL – Endêmica da Mata Atlântica; E – Endêmica do Brasil. PR – IAP (2018); BR – MMA (2014); IUCN (2019). VU – Vulnerável; 

QA – Quase ameaçada; DD – Dados deficientes. Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 
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Apêndice D Lista de espécies de mamíferos registrados no MNESSJ, Prudentópolis, Paraná durante a 

campanha de campo. 

TÁXON NOME-COMUM TIPO DE REGISTRO 

ORDEM DIDELPHIMORPHIA 
  

Família Didelphidae 
  

Didelphis sp. gambá ou raposa entrevista, pegadas) 

ORDEM PILOSA 
  

Família Myrmecophagidae 
  

Myrmecophaga tridactyla tamanduá-bandeira entrevista 

Tamandua tetradactyla tamanduá-mirim entrevista 

ORDEM CINGULATA 
  

Família Dasypodidae 
  

Cabassous tatouay tatu-rabo-mole entrevista 

Euphractus sexcinctus tatu-peba entrevista 

Dasypus novemcinctus tatu-galinha entrevista, pegadas 

Dasypus septemcinctus tatu-mulinha entrevista 

ORDEM PERISSODACTYLA 
  

Família Tapiridae 
  

Tapirus terrestris anta entrevista 

ORDEM ARTIODACTYLA 
  

Família Cervidae 
  

Mazama americana veado-virá entrevista 

Mazama gouazoubira veado-pardo entrevista 

Mazama sp. veado pegadas 

ORDEM PRIMATES 
  

Família Atelidae 
  

Alouatta clamitans bugio entrevista 

Família Cebidae 
  

Sapajus nigritus macaco-prego entrevista, visualização 

ORDEM CARNIVORA 
  

Família Canidae 
  

Cerdocyon thous cachorro-do-mato entrevista  

Chrysocyon brachyurus lobo-guará entrevista 

Lycalopex gymnocercus cachorro-do-campo entrevista, pegadas 

Família Felidae 
  

Leopardus pardalis jaguatirica entrevista 

Leopardus guttulus gato-do-mato entrevista, pegadas 

Puma concolor onça-parda entrevista 

Puma yagouaroundi jaguarundi entrevista 

Família Mustelidae 
  

Eira barbara irara entrevista 

Galictis cuja zorrilho entrevista  

Lontra longicaudis lontra entrevista 

Família Procyonidae 
  

Nasua nasua quati entrevista 

Procyon cancrivorus mão-pelada entrevista, pegadas 

ORDEM LAGOMORPHA 
  

Família Leporidae 
  

Sylvilagus brasiliensis tapiti entrevista 
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TÁXON NOME-COMUM TIPO DE REGISTRO 

ORDEM RODENTIA 
  

Família Caviidae 
  

Hydrochoerus hydrochaeris capivara entrevista 

Família Cuniculidae 
  

Cuniculus paca paca entrevista 

Família Dasyproctidae 
  

Dasyprocta azarae cutia entrevista, pegadas 

Família Echimyidae 
  

Kannabateomys amblyonyx rato-da-taquara entrevista 

Família Erethizontidae 
  

Sphigguras villosus porco-espinho entrevista 

Família Sciuridae 
  

Guerlinguetus ingrami esquilo entrevista, visualização 

Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 
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Apêndice E Herpetofauna registrada por meio de dados primários na área do MNE Salto São João. 

GRUPO TAXONÔMICO NOME POPULAR 
PONTO DE 

REGISTRO 

TIPO DE 

REGISTRO 

STATUS 

CONSERVAÇÃO AMBIENTE DE 

OCORRÊNCIA 
PR/BR/IUCN 

AMPHIBIA 
  

 
  

Ordem Anura 
  

 
  

Família Bufonidae 
  

 
  

Rhinella icterica (Spix, 1824) Sapo-cururu SI05HE01, SI05HE02, 

SI08HE01, SI08HE02 

BA LC/LC/LC Fl, Cp, Bn, AA 

Família Brachycephalidae 
  

 
  

Ischnocnema guentheri 

(Steindachner, 1864) 

Sapinho-da-

floresta 

SI01HE01, SI01HE02, 

SI02HE03, SI04HE02, 

SI07HE02 

BA LC/LC/LC Fl 

Família Odontophrynidae 
  

 
  

Proceratophrys avelinoi Mercadal 

del Barrio & Barrio, 1993 

Sapinho-da-

floresta 

SI01HE01, SI01HE02, 

SI02HE03, SI03HE01, 

SI04HE02, SI06HE03, 

SI07HE02 

BA,ZO LC/LC/LC Fl, Bn 

Família Hylidae 
  

 
  

Dendropsophus minutus (Peters, 

1872) 

Pererequinha SI07HE01, SI08HE03 BA,ZO LC/LC/LC Fl, Cp, Bn, AA 

Boana albopunctata  (Spix, 1824) Perereca-de-

pijama 

SI06HE01, SI06HE02, 

SI08HE02 

BA,ZO LC/LC/LC Bn, AA 

Boana faber (Wied-Neuwied, 1821) Rã-martelo SI06HE01, SI06HE02 BA LC/LC/LC Fl, Bn, AA 

Boana prasinus (Burmeister, 1856) Perereca-verde SI04HE01 BA,ZO LC/LC/LC Fl, Bn, AA 

Scinax fuscovarius (A. Lutz, 1925) Perereca-de-

banheiro 

SI06HE01, SI06HE02, 

SI08HE01, SI08HE02 

BA,ZO LC/LC/LC Fl, Cp, Bn, AA 

Scinax perereca Pombal, Haddad 

& Kasahara, 1995 

Perereca SI06HE01 BA LC/LC/LC Fl, Cp, Bn, AA 

Família Leptodactylidae 
  

 
  

Leptodactylus mystacinus 

(Burmeister, 1861) 

Rãzinha SI01HE02, SI01HE03, 

SI02HE02, SI02HE03, 

SI03HE01, SI03HE02, 

SI03HE03, SI06HE03, 

SI07HE02, SI07HE03 

BA LC/LC/LC Fl 

Leptodactylus latrans (Steffen, 

1815) 

Pã-manteiga SI07HE03 BA LC/LC/LC Fl, Cp, Bn, AA 

Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826 Rã-cachorro SI08HE01 BA,ZO LC/LC/LC Cp, Bn, AA 

REPTILIA 
  

 
  

Ordem Squamata 
  

 
  

Sub-ordem Sauria 
  

 
  

Família Teiidae 
  

 
  

Salvator merianae Duméril & 

Bibron, 1839 

Lagarto, teiú SI01HE03, SI02HE02 BA,E LC/LC/LC Fl, Cp, AA 

Família Mabuyidae 
  

 
  

Aspronema dorsivittatum (Cope, 

1862) 

Lagartixa SI01HE02 BA LC/LC/LC Cp, AA 

Sub-ordem Serpentes 
  

 
  

Família Colubridae 
  

 
  

Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758) Cobra-cipó SI01HE03 BA LC/LC/LC Fl, AA 

Família Dipsadidae 
  

 
  

Erythrolamprus poecilogyrus (Wied, 

1824) 

Cobra lisa SI06HE03 BA LC/LC/LC Bn, Cp, AA 

Oxyrhopus clathratus Duméril, 

Bibron & Duméril, 1854 

Cobra-coral-

falsa 

SI08HE03 BA LC/LC/LC Fl 

Philodryas patagoniensis (Girard, 

1858) 

Papa-rato SI03HE02 BA LC/LC/LC Cp, Bn, AA 
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GRUPO TAXONÔMICO NOME POPULAR 
PONTO DE 

REGISTRO 

TIPO DE 

REGISTRO 

STATUS 

CONSERVAÇÃO AMBIENTE DE 

OCORRÊNCIA 
PR/BR/IUCN 

Família Elapidae 
  

 
  

Micrurus altirostris (Cope, 1859) Coral-verdadeira SI01HE02 RT LC/LC/LC Fl, Cp 

Família Viperidae 
  

 
  

Bothrops alternatus Duméril, Bibron 

& Duméril, 1854 

Urutu SI01HE01 BA LC/LC/LC Cp, AA 

Legenda: Status Conservação: LC – fora de perigo. Tipo de registro: BA – Busca Ativa; ZO – Zoofonia, E – Entrevistas; 

RT – Registro de Terceiros. Ambientes de ocorrência: Bn – Banhados R – Rios; Fl – Florestas; Cp – Campos; AA – Áreas 

Antropizadas. Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 
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Apêndice F Entrevistados consultados, no âmbito do plano de manejo do MNE Salto São João. 

EMPREENDIMENTO ENTREVISTADO FUNÇÃO 

Artesanato vendido no MNESSJ Maristela Salandi Proprietária 

Centro de informações turísticas Jean | Rosilene Estagiário / Funcionária 

Chalé Costenaro Moacir Costenaro Proprietário 

Churrascaria Penteado Ciro Penteado Proprietário 

Confeitaria da Nane Elaine Maire Thomé Sanches Proprietária 

Faxinal Linha Paraná Anta Gorda  Pedro Zubek Presidente  

Faxinal Linha Ivaí Anta Gorda Fabiane Klem Agente comunitária de 

Saúde 

Faxinal Barra Bonita Vilson Kurhan Vice-presidente 

Guia de Turismo Gilverli Martins (Coquinho) Guia 

Hotel Burack Amélia Burack Proprietária 

Hotel Mayná Carla Andrea Veiga Proprietária 

Hotel.com  João Marcos do Amaral Recepcionista 

Hotel.com e Amazing Tour Gerson Tozetto Junior Proprietário 

Instituto Guardiões da Natureza Vania Mara Moreira dos Santos Presidente  

Lanchonete e Artesanato MNESSJ João Pedro Vendedor 

Lanchonete e Artesanato MNESSJ Lucimara Vendedora 

Lanchonete e Camping Passo Velho Tarcisio Michalczuk Proprietário 

Machula Presentes   Vendedora 

MNE Salto São João  Paulo Roberto Alves Ramos Assessor Prefeitura 

MNE Salto São João Mauro Shirlo Recepcionista 

Museu das Irmãs Servas de Maria Imaculada Gabriele Melnyk Estagiária 

Ninho do Corvo Marcio Miranda  Proprietário 

Ózera Hotel Fazenda  Ariel Marconato  Recepcionista 

Pousada Salto Sete Ricardo Luis Beraldo Proprietário 

Prefeitura (Secretaria de Turismo) Cristiane Guimarães Boiko Rossetim Secretária de Turismo 

Produtos para venda no MNESSJ Osnei Filho Funcionário SOS 

Propriedade vizinha (trilha de acesso ao SJ em 

baixo) 

Pedro e Maria Deczka Proprietários 

Prudentópolis Pallace Hotel Daniele Furkevisz Recepcionista 

Recanto Perehouski Dona Isabel | Sandro Proprietária / Gerente 

Recanto Teodorinho Luan Lupepsa | Teodorinho  Gerente / Proprietários 

Restaurante Cheiro da Terra Marcia Schirlo Proprietária 

Sítio São Marco (trilha de acesso ao SJ por baixo) Salvador Deczka Proprietário 

Unicentro - Curso de Turismo Prudentópolis e Irati Elieti Gouveia Chefe de Departamento  

Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 
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Apêndice G Mapeamento dos atores sociais da UC. 

NOME CONTATO SEGMENTO ATIVIDADE/RAMO PESSOA JURÍDICA SITUAÇÃO OBSERVAÇÃO 

PROPRIETÁRIOS CONFRONTANTES COM A UC  

Joana Goreti 

Greszeszen (Jacinta e 

Márcia) 

42 9 9854-1315 Iniciativa Privada Proprietária de imóvel confrontante com UC  Contatado/entrevistado  

Augusto Lis 42 9 9813-0890 Iniciativa Privada Proprietário de imóvel confrontante com UC  Contatado/entrevistado  

Felipe Felema (Alisson e 

Maurício) 

42 9 9833-0898 Iniciativa Privada  Proprietário de imóvel confrontante com UC  Contatado/entrevistado  

Irineu Bodner 42 9 9158-6179 Iniciativa Privada Proprietário de imóvel confrontante com UC  Contatado/entrevistado  

Delfino Schirlo 42 9 9958-5841 Iniciativa Privada Proprietário de imóvel confrontante com UC  Contatado/entrevistado  

Salvador Deczka 42 9 8826-7223 Iniciativa Privada Proprietário de imóvel confrontante com UC Sítio São Marcos Contatado/entrevistado  

José Lis 42 9 8829-4923 Iniciativa Privada Proprietário de imóvel confrontante com UC  Contatado/entrevistado  

REPRESENTANTES DOS FAXINAIS 

Irineu Petriu 42 9 8809-4508 Iniciativa Privada Presidente Faxinal Barra Bonita  Contatado/entrevistado  

Vilson Kurhan 42 9 9861-4597 Iniciativa Privada Vice-presidente Faxinal Barra Bonita  Contatado/entrevistado  

João Zakaluk 42 9 9132-1822 Iniciativa Privada Representante Faxinal Ivaí Anta Gorda  Contatado/entrevistado  

Pedro Zubek 42 9 9859-7220 Iniciativa Privada Presidente Faxinal Paraná Anta Gorda  Contatado/entrevistado  

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 

Cristiane Guimarães 

Boiko Rossetim 

42 9 9948-5765 Gestão Pública Secretária Municipal de Turismo  Contatada/entrevistada  

Suéllen Erdmann 42 9 9934-5274 

42 3446-3946 

Gestão Pública Suplente/SMT  Contatada  

Nadir Vozivoda 42 3908-1077 Gestão Pública Secretária Municipal de Cultura  Contatada/entrevistada  

Fernando de Mello 

Demenech 

 Gestão Pública Suplente/SMC - arquiteto   Contatado/entrevistado  

Aldeli Prates Ferreira 42 3446-8030 Gestão Pública Membro do Conselho Gestor da APA da Serra 

da Esperança e funcionária da SMMA – bióloga 

 Contatada/entrevistada  

Willian Marcelo Charnei 42 3446-8030 Gestão Pública Funcionário da SMMA  Contatado/entrevistado  

Ronaldo Ferreira 

Maganhoto 

42 9 9932-9494 Acadêmico Professor (Universidade Estadual do Centro-

Oeste UNICENTRO; Escolas Técnicas) 

 Não contatado  
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NOME CONTATO SEGMENTO ATIVIDADE/RAMO PESSOA JURÍDICA SITUAÇÃO OBSERVAÇÃO 

Diogo Luders Fernandes 42 3908-1074 Educação/Acadêmic

o 

Professor (Universidade Estadual do Centro-

Oeste – UNICENTRO; Escolas Técnicas) 

 Não contatado  

Sérgio Santos Gomes 42 9 9926-1441 Comercial Presidente Associação Comercial e Empresarial 

de Prudentópolis – ACIAP 

 Não contatado  

Fábio Penteado 42 3446-1655 Comercial Associação Comercial e Empresarial de 

Prudentópolis – ACIAP 

 Não contatado  

Jane Aparecida de 

Souza Grande 

42 3908-1047 Educação Secretária Municipal de Educação  Contatada/não 

entrevistada 

 

Marcelo Sidnei 

Chanivski 

42 3908-1047 Educação Secretária Municipal de Educação  Não contatado  

Adriana B. Marconato 42 9 9139-8511 Cultural-Comercial Presidente da Associação Prudentopolitana de 

Artesanato – APRUART  

 Não contatada  

Antônio Gerei 42 9 9919-4509 Cultural-Comercial Associação Prudentopolitana de Artesanato – 

APRUART 

 Não contatado  

Diego Miguel Kaminski 42 9 9928-0989 Cultural Grupo folclórico Vesselka  Não contatado  

Giovane Rodrigo 

Michalovski 

42 9 9910-7123 Cultural Grupo folclórico Vesselka  Não contatado  

Dionísia Machula 42 9 9947-7077 Cultural-Comercial Presidente da Cooperativa Ucraíno-Brasileira de 

Artesanato – COUBAP  

 Não contatada  

Tereza Kortchovei  Cultural-Comercial Cooperativa Ucraíno-Brasileira de Artesanato – 

COUBAP 

 Não contatada  

Moacir Luis Costenaro 42 9 9828-2115 Turismo  Membro da Cooperativa Paranaense de 

Turismo - COOPTUR 

 Contatado/Entrevistado  

Mariano Machula  Turismo  Membro da Cooperativa Paranaense de 

Turismo - COOPTUR 

 Não contatado  

Sandro Bohaczuk 42 3446-3329 Turismo Rural Representante de atrativos turísticos de áreas 

rurais 

Recanto 

Perehouski 

Contatado/Entrevistado  

Igor Kapuchinski  Turismo Rural Representante de atrativos turísticos de áreas 

rurais 

Salto São 

Sebastião 

  

Luan Lupepsa 42 9 9964-6715 Turismo/Gastronomia Representante gestores do segmento de 

alimentos e bebidas 

Recanto e Pesque-

Pague Teodorinho 

Contatado/Entrevistado  

Márcia Schirlo  Turismo/Gastronomia Representante gestores do segmento de 

alimentos e bebidas 

Restaurante Cheiro 

da Terra 

Contatada/entrevistada  

Ivan Carlos Zanatta 42 9 9956-6457 Turismo/Hotelaria Representante gestores de meios de 

hospedagens 

Ózera Hotel 

Fazenda 

Contatado/não 

entrevistado 
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NOME CONTATO SEGMENTO ATIVIDADE/RAMO PESSOA JURÍDICA SITUAÇÃO OBSERVAÇÃO 

Roberto Batista  Turismo/Hotelaria Representante gestores de meios de 

hospedagens 

 Não contatado  

Márcio Canto de 

Miranda 

42 9 9976-7227 Turismo/Serviços Representante gestores de atrativos e demais 

equipamentos e serviços 

RPPN Ninho do 

Corvo 

Contatado/Entrevistado  

Tarcísio Michalczuk  Turismo/Serviços Representante gestores de atrativos e demais 

equipamentos e serviços 

 Não contatado  

Luciano Voyvoda  Turismo Guia de Turismo  Não contatado  

Gilverli Martins 42 9 9901-4150 Turismo Guia de Turismo  Contatado/Entrevistado  

REPRESENTANTES DE SEGMENTOS DIVERSOS  

Meroslawa Krevei  Cultural Curadora do Museu do Milênio  Contatada/entrevistada  

Oksana Jadvizak 42 9 9825-2518 Gestão Pública Gerente de Eventos e Qualificação Turística da 

SMT 

 Contatada/entrevistada  

Vânia Mara Moreira dos 

Santos 

42 9 9974-0680 Sociedade civil 

organizada 

Advogada e Presidente do Instituto Os 

Guardiões da Natureza 

 Contatada/entrevistada  

Nadia Morskei 42 9 9974-7527 Cultural Escritora  Contatada/Entrevistada  

Humberto José Sanches 42 9 9936-2792 Gestão Pública Secretário Municipal do Planejamento  Contatado/Entrevistado  

Alexandre Marcante  Gestão Pública Membro do Conselho Gestor da APA da Serra 

da Esperança e funcionário da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente 

 Contatado/Entrevistado  

Luiz Felipe Daciuk 42 9 9839-2538 Gestão Pública Secretário Municipal de Meio Ambiente  Contatado/Entrevistado  

Alexsandro Skavronski 42 9 9936-2959 Turismo Moto Guia de Turismo  Não contatado  

Cristiano Swarecz 42 9 8406-7915 

9 9810-6734 

Turismo Guia de Turismo  Contatado/Entrevistado  

Fonte: elaborado pelo Autor, 2019. 
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Apêndice H Entrevistas realizadas com proprietários do entorno do MNESSJ. 

ENTREVISTAS REALIZADAS COM PROPRIETÁRIOS DO ENTORNO DO MNE SALTO SÃO JOÃO 

Nº 
Nome do 

proprietário 
Contato 

Nº 

residentes 

Reside no 

local? 

Há quanto 

tempo? 
Ocupante 

Possui título 

ou outro 

documento? 

Fonte de 

renda 
Tipo de uso Energia Água Esgoto 

Resíduos 

sólidos 

Ciente sobre 

propriedade 

confrantante? 

Como soube? 

Sabe o 

que é 

UC? 

Acha 

importante? 

Qual a 

relação 

com a sua 

terra? 

Qual sua 

relação com a 

UC? 

Observações 

1 Irmãs Jacinta, 

Marcia e 

Joana Goreti 

Greszeszen 

(42) 9 9854-1315 2 (Joana 

e pai) 

Sim Mais ou 

menos 80 

anos 

(terreno de 

família) 

Dono do 

terreno 

Escritura/ 

matrícula 

Agricultura Erva-mate e 

lavoura para uso 

próprio 

Rede 

elétrica 

Água de 

poço 

Fossa e 

sumidouro 

Queima  

(lixo de 

banheiro) e 

destina  

para coleta 

(resíduo 

reciclável 

Sim Quanto alguém 

da Prefeitura 

impediu a 

abertura de 

estrada 

Sim Sim Apego 

por ser 

terra de 

família 

Não apresenta 

relação, só 

acha 

importante por 

conta da área 

de preservação 

Propriedade confrontante com o Delfino 

Schirlo, após arroio com a Neunilha Bodner 

(talvez Jorge Bodner) e Irineu Bodner. 

2 Augusto Lis (42) 9 9813-0890 4 Sim 40 anos Dono do 

terreno 

Escritura/ 

matrícula 

Agricultura Soja, feijão, milho, 

fumo e morango 

Rede 

elétrica 

Água de 

poço 

Fossa e 

sumidouro 

Coleta (1 

vez ao mês) 

Sim Boca a boca, e 

quando a 

prefeitura 

solicitou ajuda 

para a trilha 

Sim Sim Apego 

por ser 

fonte de 

renda 

Disse que a 

instalação da 

UC não está 

ajudando, 

inclusive criou 

inimizade com 

o irmão, 

Cláudio Liz 

Encosta na propriedade dos Felema e no sul 

da UC. Fizeram várias promessas para a 

comunidade, mas não cumpriram. A nora do 

sr. Augusto fez curso de guia turística, mas 

contrataram pessoas de foras e outras 

comunidades (principalmente Barra Bonita). 

Reclamaram da placa informativa sobre a 

localização de Barra Bonita, que ao sul do Rio 

São João é Antônio Linto.  Destacaram que 

gostariam de se beneficiar igualmente, como 

os moradores de Barra Bonita. Quando da 

instalação da UC, prometeram que os seus 

produtos também poderiam ser vendidos, mas 

isso não ocorreu. Falaram que a trilha foi feita 

com material de baixa qualidade e que está 

precisando de manutenção. 

3 Irmãos Alisson, 

Maurício e 

Felipe Felema  

(42) 9 9833-0898 

(Felipe) 

- Não Compraram 

a menos de 

1 ano 

Dono do 

terreno 

Escritura/ 

matrícula 

Agricultura Tinham soja, foi 

colocado calcário 

e estão 

planejando 

metade do plantio 

fumo e talvez soja 

ou feijão. 

NA NA NA NA Sim Quando o tio 

foi vender o 

terreno, 

souberam que 

tinha uma UC 

Sim Indiferente Apego 

por ser 

fonte de 

renda e 

sustento  

Indiferente, 

para eles não 

incomodaria se 

pudesse ter 

uma estrada 

que levasse à 

propriedade, 

sem ter que 

passar pela 

propriedade do 

Sr. Claudio Lis. 

A propriedade foi camprada do Felipe Bossa. 

Falou que não tem acesso ao terreno. Para 

eles o parque atrapalhou por causa do caso 

do Cláudio Lis. Falaram que faltava uma 

estrada de emergência entre a propriedade 

do José Lis e o parque. Declararam que 

somente gente da Barra Bonita trabalha lá e 

não tem gente da linha Antônio Linto. Do rio 

para o sul é linha Antônio Linto, para lá é Barra 

Bonita. Na linha Antônio Linto não tem 

associação de moradores. 

4 Irineu Bodner (42) 99158-6179 5 Sim 50 anos Dono do 

terreno 

Escritura/ 

matrícula 

Agropecuária Soja, feijão, erva-

mate, milho, 

lavoura para 

consumo. Fazem 

queijo, vendem 

leite, tem 14 

cabeças para 

renda extra. 

Rede 

elétrica 

Água de 

poço 

Fossa e 

sumidouro 

Queima  Sim Comentários 

boca a boca, 

entre os 

moradores da 

região 

Não NA Apego 

por ser 

terra de 

família / 

Apego 

por ser 

fonte de 

renda 

Ainda não 

visitou 

A propriedade encosta uma quina de seu 

limite na UC. 

5 Delfino Schirlo (42) 9 9958-5841 0 Não - Dono do 

terreno 

Escritura/ 

matrícula 

Agricultura Soja, feijão e erva-

mate 

NA NA NA NA Sim Esteve ciente 

desde o início 

da criação por 

estar em área 

próxima à UC. 

Sim Sim Apego 

por ser 

fonte de 

renda 

O entrevistado 

trabalha na 

Sede ADM da 

UC. 

O entrevistado (Mauro Schirlo - filho de 

Delfino) acha importante por ter se 

transformado em fonte de renda para o 

pessoal local (direta e indiretamente). 

Informações do terreno: Delfino Schirlo, 

Teofânia Vasselina Ternoski Schirlo, Mauro 

Augusto Schirlo, Jonas Rafael Alflen, Tarcísio 

Ternoski. Cada um tem uma parte no imóvel, 

mas o divisante com a UC é somente o Sr. 

Delfino. 

6 Salvador 

Deczka - Sítio 

São Marcos 

(42) 9 8826-7223 5 (2 

adultos e 

3 

crianças) 

Sim Mais de 40 

anos 

Dono do 

terreno 

Escritura/ 

matrícula 

Agricultura Soja, feijão (usa 

muito agrotóxico), 

milho, fumo e 

morango, também 

criam abelhas 

para produção de 

mel 

Rede 

elétrica 

Água de 

poço (Prof.: 

30 m) e 

nascentes 

(várias na 

propriedade) 

Fossa Coleta  (1 

vez a cada 

15 dias) 

Adubo lixo 

orgânico  

Sim Porque houve 

negociação 

para 

desapropriação 

de parte da 

propriedade 

Sim Sim Apego 

por ser 

terra de 

família / 

Apego 

por ser 

fonte de 

renda 

Gostaria de 

fornecer água 

para a UC  ter 

algum tipo de 

parceria para 

turismo, entre 

outros. 

Acha que a UC mais prejudica os vizinhos do 

que ajuda, pelo tipo de gestão da PMP, pois 

poderia haver mais parceria com ganho dos 

dois lados e isso não acontece. Tem interesse 

em fornecer água, frutas, mel aos visitantes da 

UC que quisessem conhecer a trilha que inicia 

na propriedade e vai até o rio São João, por 

um caminho atrativo podendo chegar 

próximo a uma cahoeira e também avistar a 

formação rochosa igreja de pedra.    

7 José Lis (42) 9 8829-4923 3 Sim Quase 40 

anos 

Dono do 

terreno 

Escritura/ 

matrícula 

Agricultura Soja, feijão, milho, 

fumo 

Rede 

elétrica 

Água de 

poço 

Fossa e 

sumidoro 

Coleta  (1 

vez ao mês, 

de terça a 

quarta) 

Sim Prefeitura (veio 

conversar) 

Sim Sim Apego 

por ser 

terra de 

família / 

Apego 

por ser 

fonte de 

renda 

Tem amigos 

que trabalham 

na UC  e ele 

visita 

O problema da UC são as as placas, pois as 

pessoas erram o caminho. Reclama da UC 

não estar aberta a visitações nas terças-feiras 

e sobre o horário de encerramento das 

atividades, às 16h. Diz que deveria ter uma 

guarita. 

Fonte: elaborado pelo Autor, 2019.
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