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Em nossas mãos, o presente e o futuro do Paraná – O desenvolvimento econômico e social devem – e podem - perfeitamente
conviver com o respeito ao meio ambiente e às atividades sustentáveis, sem quaisquer prejuízos, mas com muitos ganhos à
Humanidade. Esta é uma premissa que se aplica ao nosso estado e da qual não abro mão.
Por isso, é tão importante este estudo, o Zoneamento Ecológico e Econômico do Estado do Paraná, sua divisão territorial
e tendências, para planejarmos com critérios esta convivência saudável e necessária não só aos 11 milhões de paranaenses,
mas aos brasileiros e, afinal, a todos os habitantes do planeta.
Se há um desequilíbrio em qualquer sentido, todos nós sofremos e ficamos à mercê das vontades de um ou outro agente
público ou privado.
Este zoneamento, que nos indica princípios para o desenvolvimento socioeconômico, é uma orientação segura
especialmente a estudiosos e autoridades, para que se possa subsidiar os processos de planejamento nos municípios,
levando em conta e nunca esquecendo do meio ambiente, assim como “mapeando” as principais atividades econômicas
desenvolvidas ou que podem ser desenvolvidas em cada região do estado.
Esses princípios, repito, devem ser sempre ajustados aos princípios de desenvolvimento sustentável. Com isso, os
estudos e conceitos deverão aumentar a eficácia da intervenção comunitária, técnica e política na gestão do território, nas
áreas ambiental, social e econômica.
Assim, avançaremos pautados por nosso vigor agropecuário e a nossa riqueza em recursos naturais, nunca nos esquecendo
de um parque industrial cada vez mais desenvolvido e diversificado, atendendo às demandas de toda a nossa população,
criando empregos e gerando renda, sem nunca nos descuidarmos do meio ambiente.
Não podemos nos descuidar nem do presente e muito menos do futuro dos paranaenses. Não nos descuidaremos.
CIDA BORGHETTI
Governadora do Estado do Paraná
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Planejar ficou mais fácil – O Paraná tem a quinta maior economia do Brasil, responsável por mais de 6% do Produto Interno
Bruto. Possui território rico e diverso, composto por diferentes tipos de solo e clima e uma atividade econômica moderna e
diversificada. O meio ambiente é formado por uma série de ecossistemas, em diferentes estágios de conservação.
Essa diferenciação interna entre as várias regiões do Estado, consiste em importante fator a ser considerado pelos
governantes, na formulação das políticas públicas e na elaboração de soluções capazes de melhorar a qualidade de vida dos
cidadãos e impulsionar o desenvolvimento social e econômico, sem perder de vista a preservação e conservação do ambiente
em que vivemos.
Para nortear as ações da administração pública e garantir a compatibilidade entre desenvolvimento econômico e proteção
ambiental, o Governo do Paraná lança, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e do Instituto de Terras,
Cartografia e Geologia do Paraná (ITCG), o Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Paraná (ZEE-PR).
O ZEE é um valioso instrumento para melhor utilização do território paranaense, ao estabelecer procedimentos e padrões
de proteção ambiental que visam assegurar a qualidade dos recursos hídricos, do solo e da biodiversidade. Quando da
implantação de planos, obras e atividades públicas ou privadas que utilizem recursos naturais, o ZEE deverá ser observado.
O Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Paraná é mais uma eloquente prova da preocupação do Governo com
a questão ambiental, orgulho para os envolvidos na elaboração do trabalho e uma conquista do povo paranaense.
ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA
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Dando continuidade a esta importante ferramenta de planejamento, que teve início com a publicação do ZEE PR –
Litoral, tenho muito orgulho em apresentar o trabalho intitulado Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Paraná
– ZEE-PR, projeto mais abrangente que permite obter informações e viabilizar possíveis soluções para as áreas ambientais
e socioeconômicas do Estado do Paraná.
Coordenado pelo Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná – ITCG, em parceria com diversas instituições
paranaenses, o ZEE – PR é mais um importante instrumento de trabalho, gestão e ordenamento territorial, com um panorama
de dados relevantes para cada segmento por região do Estado e que, junto ao ZEE Litoral, viabilizará a sustentabilidade,
compatibilizando o desenvolvimento socioeconômico com a proteção ambiental.
Por meio de uma análise detalhada de cada região do Paraná, e considerando as peculiaridades de cada uma das 12
zonas identificadas, o ZEE - PR foi fundamentado visando propor diretrizes para a melhoria de uso e gestão dos diferentes
segmentos atuantes no território paranaense.
Temos que ressaltar, também, o esforço de uma equipe multidisciplinar formada por servidores capacitados nas mais
diferentes áreas de atuação, profissionais estes que contribuíram significativamente para a execução deste trabalho e que,
além do profundo conhecimento, dispensaram grande dedicação e entusiasmo para a sua realização.
O ZEE - PR poderá ser usado como base de informações, tanto pelas instituições públicas quanto pela iniciativa privada,
na orientação para a instalação de diferentes projetos, considerando tanto as vulnerabilidades como as potencialidades
do Estado do Paraná, com foco em uma política de equilíbrio entre aspectos sociais, ambientais e econômicos, sempre
empenhada no êxito e expansão como legados para as futuras as gerações.
AMILCAR CAVALCANTE CABRAL
Diretor-Presidente do Instituto de Terras, Cartografia e Geologia
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1 APRESENTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO
DO ESTADO DO PARANÁ

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO
NO ESTADO DO PARANÁ

Camila Cunico | Juliano de Sousa Bagatin, Intituto de Terras, Cartografia e Geologia – ITCG
Jurandyr Luciano Sanches Ross – Orientador Técnico-Científico do ZEE-PR

Após longo período de discussões sobre a temática ambiental e socioeconômica do Estado do Paraná, em
julho de 2010 foi instituído o Decreto nº 7.750, que dispõe sobre a elaboração do ZEE e a criação da Comissão
Coordenadora do Programa, que possui atribuição de acompanhar a execução dos trabalhos, sendo composta
por representantes titulares e suplentes das seguintes instituições:
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA)
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPL)
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB)
Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul (SEIM) 2
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano (SEDU/PARANACIDADE)
Instituto de Terras, Cartografia e Geociências (ITCG)
Instituto Ambiental do Paraná (IAP)
Instituto das Águas do Paraná (AGUASPARANÁ)
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES)
Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER)
Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR)
Serviço Geológico do Paraná (MINEROPAR)

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), estabelecida pela Lei nº 6.938/1981, preconiza a
conservação, preservação, melhoria e recuperação ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país,
condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade
da vida humana. Para tal, segue princípios e objetivos que buscam a compatibilização do desenvolvimento
socioeconômico com a qualidade do meio ambiente e o equilíbrio ecológico.
Seguindo tais preceitos, a PNMA sanciona o zoneamento ambiental como um dos seus instrumentos
para efetivação da política ambiental brasileira. Destaca-se que tal zoneamento, em face dos objetivos e
princípios considerados, extrapola os limites conceituais do termo ambiental, direcionando-se para uma
análise integrada, na qual o binômio “ecológico e econômico” se concretiza como uma possibilidade de
compreensão e análise do ambiente físico e dos processos antrópicos atuantes. Isso ocorre por meio da
articulação das subáreas do conhecimento e suas respectivas modalidades teórico-metodológicas a uma
perspectiva conjuntiva baseada na interdependência dos fenômenos físicos, bióticos, econômicos, sociais e
culturais, na tentativa de intervir, reformular e auxiliar no planejamento ambiental e na gestão territorial.
Assim, por meio do Decreto Federal nº 4.297/2002, estabelecem-se os critérios mínimos para o
Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE). É importante destacar que o ZEE é um instrumento de organização
do território a ser adotado tanto pelos investidores públicos quanto pelos privados, visando assegurar a
qualidade ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população. Para
tal, é fundamental considerar, na sua elaboração, as abordagens ambiental e ecológica, social e econômica,
uma vez que o território é dividido em zonas de acordo com as necessidades de proteção, conservação e
desenvolvimento. Portanto, é um instrumento para racionalizar a ocupação e redirecionar as atividades,
servindo de subsídio às estratégias e ações de planos regionais em busca do desenvolvimento sustentável.
A concepção da ideia de um desenvolvimento compatível com as diretrizes ambientais não é nova.
Existem muitas iniciativas que abordam essa temática, tais como a PNMA, já mencionada; o estímulo à
criação de Áreas de Proteção Ambiental na década de 1990; o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro,
criado pelo Decreto Federal nº 96.660 de 1988; além das experiências de projetos como o RADAMBRASIL e,
também, zoneamentos e diagnósticos de diversas áreas do país executados ao longo da década de 1990 pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelos órgãos ambientais e de planejamento estaduais.
No entanto, somente a partir de 1990 é que a preocupação em elaborar zoneamentos ganhou maior
destaque, tendo em vista o aprimoramento de métodos e estratégias para torná-lo mais efetivo, útil e
eficaz, tanto para o planejamento e orientação das ações, quanto para a ocupação adequada dos espaços e
redirecionamento das atividades já existentes.
No Estado do Paraná, desde a década de 1990, o ZEE é discutido por diversos técnicos de instituições
governamentais, na tentativa de clarificar e desenvolver o pensamento crítico sobre a elaboração de um
programa que aborde a necessidade emergente de conservação e proteção ambiental, juntamente com o
desafio de apoiar o desenvolvimento socioeconômico do Estado.
As discussões, diálogos e seminários desse período auxiliaram a consolidação do conhecimento1 tendo
em vista a realidade socioambiental do Estado. Assim, foi elaborado em 2007, pelo Instituto de Terras,
Cartografia e Geociências (ITCG), o Termo de Referência do ZEE do Estado do Paraná, com base nas Diretrizes
Metodológicas para o ZEE do Brasil, redigidas pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), em 2006.














A partir dos indicados para a participação na Comissão Coordenadora, criou-se a Comissão Executora do
ZEE, composta por profissionais especializados em diferentes áreas, com atribuição de definir procedimentos
metodológicos a serem adotados para sua elaboração, considerando diretrizes metodológicas recomendadas
pelo Ministério do Meio Ambiente, além de executar atividades técnico-científicas necessárias para elaboração
do zoneamento, tendo em vista o diagnóstico, o prognóstico e as recomendações gerais e específicas para
cada uma das zonas estabelecidas. A constituição de uma Comissão Executora Estadual está de acordo com
o exigido pelo Ministério do Meio Ambiente e previsto no Decreto Federal s/nº de 28 de dezembro de 2001
e no Decreto nº 4.297, de 2002.
Para a Comissão Executora, além das secretarias e instituições estaduais citadas, foram convidadas para
auxiliar nas demandas do programa, durante o período de 2011 a 2014, as seguintes instituições:
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL)
Secretaria Estadual de Turismo (SETU)
Secretaria de Estado da Cultura (SEEC)
Sistema Meteorológico do Paraná (SIMEPAR)
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR)
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
Unidade Sul do Serviço Florestal Brasileiro (SFB)
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Paraná
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)











Compete ao Instituto de Terras, Cartografia e Geociências a coordenação geral das atividades vinculadas
ao ZEE. No entanto, sua elaboração demanda um efetivo esforço de compartilhamento institucional, voltado
à integração das ações e políticas públicas territoriais, bem como à articulação com a sociedade civil,
congregando os interesses em torno de um pacto pela gestão do território.
A Comissão Executora recebeu orientação técnico-científica do Prof. Dr. Jurandyr Luciano Sanches Ross,
que possui conhecimento específico e especializado em zoneamento ambiental e ordenamento territorial,
por meio de investigação e análise das variáveis físico-naturais e socioeconômicas integradas, além de
experiência na elaboração de zoneamentos Ecológico-Econômicos de outros estados brasileiros.

1 Desse período é importante destacar dois documentos produzidos com o objetivo de subsidiar as discussões sobre o ZEE no Paraná: “Referências
ambientais e socioeconômicas para o uso do território do Estado do Paraná – uma contribuição ao ZEE”, elaborado e redigido pela equipe técnica
do IPARDES; “Potencialidades e fragilidades das rochas do Estado do Paraná”, elaborado e redigido pela equipe técnica da MINEROPAR.

2 Instituição atualmente incorporada à Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral.
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1.2 OBJETIVOS DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO
DO ESTADO DO PARANÁ

1.3 ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO ESTADO DO PARANÁ
A elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico deve partir da adoção de uma metodologia de trabalho
baseada na compreensão integrada das características dos ambientes naturais, das realidades socioeconômicas
e dos aspectos jurídico-institucionais. Deve identificar e analisar esses elementos nos diferentes âmbitos
da realidade, sob a perspectiva da dinâmica do processo de ocupação humana e das relações econômicas e
sociais. A compreensão integrada associada ao diagnóstico e às diretrizes pactuadas para a ação contribuem
para a orientação dos esforços de investimentos do governo e da sociedade civil, segundo as peculiaridades
das áreas definidas como zonas e tratadas como unidades de planejamento territorial.
Para sistematizar os dados cartográficos necessários para elaboração do diagnóstico dos componentes
físico-naturais e dos socioeconômicos, como também as demais informações de suporte para a compreensão
do espaço geográfico paranaense, adotou-se como escala cartográfica de trabalho para a elaboração do ZEE,
a escala de 1:250.000. Esta escala é compatível com o planejamento regional, considerando-se o zoneamento
como ponto de partida de um processo de planejamento cuja evolução possivelmente demandará estudos
mais detalhados.
A área do Estado do Paraná (figuras 1.1 e 1.2) possui aproximadamente 19.988.066 hectares
(199.880,667km2). Localizado na região Sul do país, entre as latitudes 22° 30’ S e 26° 40’ S e longitudes 54°
30’ W e 48° 00’ W, é composto por 399 municípios.
É pertinente salientar que a metodologia do ZEE foi inicialmente aplicada na região litorânea do Estado
do Paraná, a qual compreende um segmento natural que corresponde à sua primeira divisão taxonômica. O
litoral apresenta peculiaridades quando comparado às demais regiões naturais (Primeiro, Segundo e Terceiro
Planaltos), e também nos aspectos socioeconômicos, compondo um importante espaço geográfico, onde a
complexidade ambiental e os problemas decorrentes da falta de ordenamento das atividades socioeconômicas
foram motivadores para a elaboração do ZEE PR-Litoral, sendo a escala adotada 1:50.000.

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2006), o ZEE deve estar orientado e delineado
para auxiliar na formulação de políticas de planejamento, ordenação e gerenciamento do território, tendo
em vista os diversos níveis decisórios, bem como, a proposta de soluções de proteção ambiental e de
desenvolvimento que considerem a melhoria das condições de vida da população e a redução dos riscos de
perda do patrimônio natural.
Portanto, o ZEE corresponde a um mecanismo integrador da realidade territorial cada vez mais complexa
e dinâmica, que dispõe de um diagnóstico e de uma proposição de diretrizes que oriente os esforços de
investimento do governo e da sociedade civil, considerando para tal as potencialidades e restrições das
áreas definidas como zonas e tratadas como unidades de planejamento (BRASIL, 2006).
Assim, a elaboração de um ZEE, além de proporcionar a racionalização da ocupação e o redirecionamento
das atividades socioeconômicas, tem as finalidades de:
elaborar um diagnóstico socioambiental integrado, envolvendo as relações sociedade-natureza para
possibilitar a identificação de zonas, a partir das quais se possa definir as diretrizes preservacionistas,
conservacionistas e de desenvolvimento econômico e social;
subsidiar os processos de planejamento, norteados pelos princípios da conservação ambiental e do
desenvolvimento social e econômico, visando à implementação de políticas públicas integradas, de
planejamento regional e de ordenamento territorial;
servir de apoio técnico, científico e operacional aos gestores públicos, entidades privadas e
comunidade;
auxiliar na elaboração de planos, programas e projetos, propondo alternativas para a tomada de
decisão, segundo o enfoque da compatibilização das atividades socioeconômicas com o ambiente
natural.








Atingindo tais objetivos, o ZEE torna-se:
instrumento técnico de informação sobre o território, indispensável para planejar a ocupação racional
e o uso sustentável dos recursos naturais, segundo o enfoque da compatibilização das atividades
econômicas com o meio ambiente;
instrumento corretivo e preventivo capaz de identificar e categorizar as potencialidades e
vulnerabilidades do território;
instrumento político que possibilita o aumento da eficácia da intervenção pública na gestão do
território, incluindo maior efetividade nas negociações entre as várias esferas de governo e a
sociedade civil.






O ZEE, normatizado pelo Decreto Federal 4.297/2002, sendo um instrumento para o planejamento
territorial, tanto na perspectiva ecológica quanto econômica, tem suporte legal no artigo 174, da Constituição
Federal, que afirma: “como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá na forma
da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este estratégico para o setor público e
indicativo para o setor privado”. A Lei Federal 6.938/1981, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente,
no artigo 9°, item 2, destaca que constitui instrumento da PNMA, entre outros, o zoneamento ambiental.
Nessa direção, o ZEE-PR consubstancia-se em documento de suporte ao Estado, cujas diretrizes/
recomendações são estratégicas para o setor público (Estado e Municípios) e indicativas para o setor privado.
Dessa forma, o zoneamento não é autossuficiente para estabelecer políticas socioambientais. É necessário,
também, promover medidas complementares, de caráter institucional ou até mesmo de intervenção, a fim de
reafirmar as diretrizes sugeridas para disciplinar e/ou reordenar as atividades nos espaços físico-territoriais
do Estado do Paraná. Tais diretrizes devem ser compreendidas como orientações alternativas dos novos
processos desejáveis, que visam dar ao planejamento ambiental territorial uma perspectiva dinâmica e
realista das forças atuantes no território regional, incorporando a dimensão ambiental, socioeconômica e
cultural.
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2 CONCEPÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA

Portanto, segundo Morin (2008, p.135):
A ideia de unidade complexa adquire densidade se pressentimos que não podemos reduzir nem o todo às partes,
nem as partes ao todo, nem o uno ao múltiplo, nem o múltiplo ao uno, mas que precisamos tentar conceber em
conjunto, de modo complementar e antagônico, as noções de todo e de partes, de um e de diversos.

Camila Cunico | Juliano de Sousa Bagatin, Instituto de Terras e Cartografia do Paraná – ITCG
Jurandyr Luciano Sanches Ross, Orientador Técnico-Científico do ZEE-PR

O sistema, desse modo, pode ser entendido como algo natural ou social, que, segundo Silva e Perez Filho
(2007, p.267), está:

Para melhor pontuar a discussão da temática proposta neste capítulo, a reflexão sobre alguns conceitos
mostra-se essencial. Assim, discorre-se sobre esses conceitos, salientando a relação entre Zoneamento
Ecológico-Econômico (ZEE), planejamento ambiental e reordenamento territorial.

[...] organizado para cumprir uma função determinada e passível de sofrer modificações funcionais,
estruturais e organizacionais a partir de fluxos de matéria e energia que o adentrem por meio dos
elementos ou atributos que o compõem. Os níveis de inter-relação ou interdependência destes estarão
ligados aos níveis de abrangência impostos pelo próprio sistema e sua complexidade. Seu entendimento
então não se dará por meio da análise de suas partes isoladas, mas sim pelos processos de inter-relação
e interdependência existentes.

2.1 ASPECTOS CONCEITUAIS DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO
Estudos integrados de um determinado território pressupõem o entendimento da dinâmica de
funcionamento do ambiente natural com a intervenção das ações humanas. Assim, a elaboração de um ZEE deve
partir da adoção de conceitos e de metodologia de trabalho baseada na compreensão das características e da
dinâmica do ambiente natural e da dinâmica socioeconômica, possibilitando uma síntese do conhecimento
acerca da realidade pesquisada (ROSS et al.,1995).
Os arranjos atuais das atividades humanas, materializados no espaço geográfico, podem ser compreendidos
a partir de uma análise integrada das variáveis físicas, bióticas, sociais e econômicas.
Essa análise integrada remete ao conceito de sistemas, de totalidade, que pode ser compreendido como
a possibilidade de analisar, compreender e intervir no espaço geográfico em sua totalidade.
Segundo Silva e Perez Filho (2007), a concepção sistêmica foi primeiramente formulada e conceituada
por Bertalanffy, que substituiu os fundamentos da concepção por visão sistêmica, “cujos fundamentos
são carregados de aspectos físicos e biológicos, o que não invalida sua utilização em outras áreas do
conhecimento” (p.262). Bertalanffy (2013, p.57) afirma que:

Segundo Camargo e Guerra (2007), os sistemas do planeta Terra, em evolução complexa e conjunta, são
individualmente elementos com identidade própria e que formam um todo.
Apesar da relevância da discussão epistemológica, acerca do conceito de sistema e das teorias inerentes,
é fundamental pensarmos na aplicabilidade para a compreensão e análise do espaço geográfico, o qual é
representado pela integração sociedade-natureza.
Ross (2009) afirma que o entendimento do espaço geográfico precisa ser apreendido tanto pela perspectiva
atual e histórica da sociedade como pela herança genética e dinâmica da natureza. Nem a sociedade nem a
natureza podem ser tratadas e consideradas como elementos estáticos ou como algo imutável. Tal afirmativa
justifica-se uma vez que ambos estão em permanente condição de transformação, sendo que suas dinâmicas
atuais, apesar de tempos e ritmos diferentes, são apenas um recorte temporal no processo histórico da
natureza e da sociedade.
Segundo o autor supracitado, o espaço geográfico é multidimensional, uma vez que envolve a complexidade
da dinâmica da sociedade, que se manifesta concretamente em um determinado território e depende sempre
do suporte da natureza, que é dinâmica, complexa e de grande diversidade.
Dessa forma, é indispensável a integração das variáveis físico-bióticas e socioeconômicas para o
entendimento do espaço geográfico. Tal ação precede da obtenção de um conjunto de informações, elaborado
e organizado, que subsidie o desenvolvimento de ações de planejamento e gestão ambiental para os diferentes
espaços territoriais. A integração permite a conservação, preservação e recuperação da natureza, ao mesmo
tempo em que possibilita o desenvolvimento econômico e social com bases sustentáveis (ROSS, 2009).
Para tanto, são fundamentais pressupostos metodológicos baseados na perspectiva de propor estruturação
de um sistema de planejamento capaz de orientar as atividades econômicas e as ações de ordenamento
territorial, envolvendo a articulação institucional dos diferentes agentes promotores e modificadores do
meio ambiente. Os procedimentos adotados professam a visão interdisciplinar do conhecimento da realidade,
capaz de produzir a definição de normas eficazes de uso e cobertura da terra, além de estabelecer diretrizes
gerais e específicas de desenvolvimento que respeitem e considerem os diferentes níveis de sustentação dos
recursos naturais (ROSS, 2006).
Nesse sentido é que se torna viável a elaboração de um zoneamento Ecológico-Econômico, uma vez que
possibilita o desenvolvimento socioeconômico das regiões, a melhoria na qualidade de vida da população, a
utilização racional do território, a gestão sustentável dos recursos naturais e a proteção do meio ambiente.
Segundo Becker e Egler (1997), o ZEE, por seguir uma metodologia integradora, torna-se um instrumento
básico para o desenvolvimento sustentável, na medida em que incorpora as dimensões ambiental e produtiva,
considerando o desenvolvimento humano e a consolidação institucional.
Raffestin (1993) lembra que a gestão do território é o resultado do ordenamento territorial, buscando
conciliar as políticas públicas setoriais para racionalizar o uso dos recursos e a ocupação do espaço, de
acordo com uma avaliação da sustentabilidade do desenvolvimento a mais longo prazo.
A sustentabilidade é uma premissa básica considerada na operacionalização do ZEE, uma vez que auxilia
na identificação das potencialidades e limitações ecológicas, econômicas e sociais. Nesse mesmo contexto

Existem modelos, princípios e leis que se aplicam a sistemas generalizados ou suas subclasses, qualquer
que seja seu tipo particular, a natureza dos elementos que os compõem e as relações ou “forças” que atuam
sobre eles. Parece legítimo exigir-se uma teoria não dos sistemas de um tipo ou mais de especial, mas
de princípios universais aplicáveis aos sistemas em geral. Deste modo, postulamos uma nova disciplina
chamada Teoria Geral dos Sistemas. Seu conteúdo é a formulação e derivação dos princípios válidos para
os “sistemas” em geral.

De acordo com Morin (2008), o sistema possui mais do que seus componentes considerados de maneira
isolada ou justaposta. Deve-se considerar a organização do sistema, a própria unidade global (o todo) e,
por fim, as qualidades e propriedades novas que emergem da organização social e da unidade global. Afirma,
ainda, que o sistema compreendido a partir da inter-relação de elementos constituindo uma entidade ou uma
unidade global permite a interpretação de duas características principais: a primeira é a inter-relação dos
elementos, e a segunda é a unidade global constituída por esses elementos em inter-relação. Assim, acentuase ora o aspecto de totalidade ou globalidade, ora o aspecto relacional.
Morin (2008) relata que, além das ideias supracitadas, é necessário correlacioná-las à ideia de organização,
ou seja, o encadeamento de relações entre componentes ou indivíduos, que se tornam elementos de um todo,
assegurando certa possibilidade de duração apesar de perturbações aleatórias.
Para Christofoletti (1999), os sistemas se expressam em unidades complexas, as quais englobam
estruturação, organização, funcionamento e dinâmica dos elementos que compõem o meio físico, biótico, social
e econômico. Afirma ainda que “os grupos humanos devem compreender as características e o funcionamento
dos sistemas do meio ambiente e evitar reproduzir ações que provoquem rupturas no equilíbrio, ocasionando
os impactos que ultrapassam a estabilidade existente” (p.2).
Saliente-se, desse modo, que as unidades complexas possuem propriedades comuns, sendo que a condição de
cada unidade é controlada, condicionada ou dependente da condição das demais unidades, ou seja, os sistemas
não atuam de modo isolado, mas funcionam dentro de um ambiente e fazem parte de um conjunto maior.
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de diretrizes gerais, de planos de ação e de políticas públicas, assim como de diretrizes específicas para
disciplinar as possibilidades de uso dos recursos ambientais diante da necessidade de expansão das atividades
socioeconômicas.
É importante salientar que o processo de planejamento é compreendido como contínuo e envolve ações
de coleta, organização e análise sistematizada das informações. Entretanto, é preciso seguir procedimentos
e métodos que almejem decisões e escolhas acerca das melhores alternativas para o aproveitamento dos
recursos disponíveis. A finalidade principal do planejamento é atingir metas específicas para proporcionar a
melhoria de uma determinada situação e desenvolvimento das sociedades (SANTOS, 2004).
A autora supracitada explana que o planejamento, por considerar ações futuras, previsões e estimativas
de cenários, deve minimamente reconhecer o dinamismo dos sistemas que compõem o meio. Para isso,
realizam-se estudos técnico-científicos, diagnósticos, reconhecimento das áreas de conflitos (prioritárias), a
partir das quais se buscam alternativas para tomadas de decisões e definições de diretrizes necessárias para
o estabelecimento de planos e normas.
Souza (2006) declara que, como se percebe, até intuitivamente, a palavra “planejamento” sempre remete
ao futuro, fato que implica uma ponderável condição de imprevisibilidade. Assim, o planejamento utiliza
informações de diferentes naturezas, uma vez que visa definir políticas e decidir alternativas, e requer o
conhecimento sobre os componentes que constituem o espaço a ser planejado, além de tentar prever a
evolução de um fenômeno, explicitar intenções de ação e estabelecer metas e diretrizes.
Assim sendo, o planejamento utiliza informações de diferentes naturezas, uma vez que visa definir
políticas e decidir alternativas, e requer o conhecimento sobre os componentes que constituem o espaço
a ser planejado. Para isto, utilizam-se indicadores, cuja função está diretamente vinculada à criação de
cenários sobre as condições do meio, aferição e acompanhamento dos resultados de uma decisão tomada
e representação da rede de causalidades presentes em um determinado espaço geográfico (SANTOS, 2004).
Já o conceito de ordenamento, segundo Soares (2009), está diretamente vinculado à forma como a
sociedade se organiza, ou seja, “o arranjo do espaço que leva a que seus movimentos convirjam para uma
finalidade predeterminada, orientando e organizando o rumo da sociedade no sentido dessa finalidade” (p.72).
Lima (2006) afirma que o ZEE, enquanto instrumento de gestão territorial, possui intersecção direta com
outros sistemas relevantes para a estruturação da sociedade, tais como os sistemas de gestão ambiental
urbana, os sistemas de unidades de conservação e os sistemas de gestão de recursos hídricos. Desse modo,
as diretrizes gerais e específicas propostas, a partir das análises, devem tanto considerar e dialogar com as
normas já existentes, como podem e devem atualizá-las, caso estejam defasadas.
O ZEE, por meio de estudos multidisciplinares e ações interinstitucionais, possibilita alternativas para
reverter o processo de deterioração social e econômica, tendo como pressupostos a preservação, a recuperação
ambiental e a racionalização dos recursos naturais sob a ótica do desenvolvimento sustentável (ROSS, 2006).
Como se pode perceber, o ZEE, cujas funções são, de acordo com Becker e Egler (1997), de monitoramento
dos efeitos do desenvolvimento socioeconômico, dos problemas da degradação ambiental e de fortalecimento
das normas embutidas na legislação, torna-se um instrumento técnico e político de planejamento e
ordenamento do território.

devem ser pensados os recursos naturais, uma vez que, diante da utilização, é necessário considerar os
impactos diretos e indiretos tanto para a sociedade quanto para a natureza. A noção de escassez relativa
coloca limites nas opções atuais e futuras de ocupação do território e uso dos seus recursos, pois se apoia
em parâmetros, tais como: satisfação das necessidades e demandas sociais; eficiência econômica, com a
maximização dos benefícios derivados do uso dos recursos naturais; e manutenção das funções ecológicas
no sentido de garantir condições mínimas para a evolução natural dos ecossistemas.
Um projeto destinado a um recorte geográfico específico exige estudos técnicos e científicos
essencialmente multidisciplinares. Segundo Ab’Saber (1994), tais estudos revelam o nível de esclarecimento
alcançado pela sociedade em relação à capacidade de antever quadros futuros da organização espacial
do seu território, bem como comportam-se como indicadores de pressão social dos grupos em relação ao
bom aproveitamento dos instrumentos legais que procuram garantir qualidade ambiental e ordenamento
territorial. Afirma esse autor, também, que os trabalhos multidisciplinares auxiliam a avaliação da legislação
disponível, assim como sua aplicabilidade a casos concretos. Nesse sentido, é necessário considerar posturas
culturais de interesse social e relevância para cenários futuros.
Assim, levando em conta a visão da totalidade, as proposições de zoneamento ambiental devem refletir
a integração das disciplinas técnico-científicas, uma vez que consideram as potencialidades do meio
natural, adequando os programas de desenvolvimento e os meios institucionais a uma relação harmônica
entre sociedade e natureza, cujo princípio básico é o ordenamento territorial calcado nos pressupostos do
desenvolvimento com políticas conservacionistas (ROSS, 2006).
A relação sociedade-natureza, baseada na perspectiva do desenvolvimento econômico e social e na
compreensão da dinâmica dos sistemas ambientais naturais, possibilita que as inserções tecnológicas das
sociedades humanas sejam menos prejudiciais à natureza e mais favoráveis ou produtivas aos seres humanos,
potencializando, portanto, a utilização dos recursos naturais. Nesse sentido, é importante salientar
que a natureza é estruturada em sistemas naturais, em que cada um de seus componentes só existe em
complementação com os demais, e ao mesmo tempo cada componente pode ser analisado e compreendido de
acordo com sua dinâmica específica (ROSS, 2009).
As organizações humanas ou sociais, por sua vez, se estruturam de maneira diferenciada dos sistemas
ambientais naturais, uma vez que dependem diretamente dos recursos da natureza, do trabalho humano, da
base financeira e de uma estrutura governamental que impõe os instrumentos regulatórios. Assim, não devem
ser tratadas como elementos estranhos à natureza, e, sim, como parte do processo, dado que interferem na
funcionalidade do território (ROSS, 2009).
Apesar de os sistemas apresentados parecerem opostos, com dinâmicas diferenciadas, é importante
salientar que um não existe se não estiver integrado com o outro; ou seja, a complexidade socioeconômica
deve articular-se com a ambiental, uma vez que os recursos naturais são fundamentais para os processos
produtivos.
Desse modo, a integração dos dois sistemas dinâmicos e distintos permite o que denominamos de sistema
socioambiental, por meio do qual se definem espaços geográficos estruturados que devem ser compreendidos e
administrados em função das potencialidades naturais e sociais e das fragilidades ambientais e socioculturais.
Tanto as potencialidades quanto as fragilidades são reflexo da combinação e interação entre os componentes
da natureza e as intervenções e transformações exercidas pela sociedade (ROSS, 2009).
Ross (1994) ressalta que os problemas ambientais decorrentes das práticas econômicas predatórias
interferem, obviamente, na sociedade, a médio e longo prazo. O desperdício dos recursos naturais e a
degradação generalizada, com perda na qualidade ambiental e de vida, tornam urgente o planejamento do
território, não só a partir da perspectiva econômica e social, mas, sobretudo, da ambiental. Dessa forma,
as intervenções humanas devem ser planejadas com objetivos claros, considerando como premissas básicas
a potencialidade dos recursos naturais e humanos e as fragilidades dos ambientes, sendo uma constante a
preocupação com o desenvolvimento integrado entre a conservação e a recuperação ambiental e o progresso
tecnológico, econômico e social.
O ZEE, instrumento que propõe a regularização do território, estabelece critérios técnicos e científicos de
usos produtivos e usos de interesse ecológico, interferindo diretamente no planejamento e no ordenamento
territorial. Segundo Lima (2006), a concretização do ZEE opera por meio do estabelecimento, pelo Estado,

2.2 CONCEPÇÃO METODOLÓGICA DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO
Elaborar um ZEE requer considerar, na delimitação das zonas e na análise da dinâmica local e regional,
especificidades que compõem os elementos naturais, econômicos e sociais. Tais especificidades, associadas aos
impactos ocorridos ou existentes no ambiente, devem sinalizar para um conjunto de ações dirigidas à proteção
ambiental, solucionando conflitos e promovendo o desenvolvimento sustentável (ROSS; DEL PRETTE, 1997).
Segundo os autores citados, o ZEE deve ser capaz de integrar os processos que interagem no território.
De um lado, os processos naturais, cuja lógica pode ser sintetizada pelos princípios da ecodinâmica e, de
outro, os processos sociais, cuja dinâmica remete a questões econômicas e objetivos políticos.
É importante salientar que o ZEE permite a discussão sobre a coesão do território e sua diversidade. Sua
importância e potencial, como instrumento de planejamento, podem ser indicados da seguinte forma: (i)
••
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intrínseco na busca pela eficácia e competitividade econômica dos lugares, considerando as potencialidades
e limitações naturais; (ii) possibilita recuperar uma visão de conjunto do espaço geográfico, bem como,
subsidiar políticas autônomas para uso estratégico do território; (iii) auxilia na concretização de uma nova
visão do planejamento territorial, pois funciona como um sistema de informações e avaliação de alternativas,
servindo como base de articulação às ações públicas e privadas que participam da reestruturação do território,
segundo as necessidades de proteção, recuperação e desenvolvimento com conservação.
Na tentativa de promover a integração das variáveis físico-naturais e socioeconômicas, adota-se como
níveis de análise a proposta de Libault (1971), já aplicada e adaptada por Ross et al. (1995) e Ross (2006).
Dessa forma, os níveis de análise adotados para a integração dos elementos que compõem os aspectos
físicos, bióticos, sociais, econômicos e jurídico-institucionais estão direcionados ao ordenamento territorial
e ao planejamento do uso dos recursos naturais. De acordo com os autores citados, são eles:
Nível Compilatório: refere-se ao levantamento básico e seleção das informações sobre características
e dinâmica do meio físico-biótico (geologia, geomorfologia, pedologia, climatologia, hidrologia,
vegetação e fauna) e socioeconômico (uso e ocupação da terra, demografia, atividades econômicas,
condições de vida, aspectos socioculturais e jurídico-institucionais), tendo em vista os objetivos
previamente selecionados.
Nível Correlatório: envolve a fase de inter-relação técnico-científica das informações obtidas na fase
anterior de levantamento básico. Os documentos gerados nessa etapa representam uma síntese parcial
da pesquisa e devem ser produzidos com o objetivo de estabelecer a correlação das informações.
Relaciona-se à análise individualizada de cada tema, porém com o objetivo de promover a integração
dos mesmos.
Nível Semântico ou Interpretativo: nesta categoria procura-se a consolidação do diagnóstico físicobiótico, socioeconômico e jurídico-institucional, em que são definidas as interpretações gerais e
finais, visando estabelecer diretrizes para o futuro. Dessa forma, coloca-se em evidência a realidade
ambiental e socioeconômica do território analisado. É nesta fase que, segundo Ross (2006), fixam-se
“parâmetros que direcionarão o processo de tomada de decisão no âmbito político-administrativo,
por meio de disciplinamento e normatização das áreas de proteção, recuperação ambiental e
desenvolvimento social e econômico” (p.153).
Nível Normativo: refere-se ao estabelecimento de diretrizes e normas gerais que devem regulamentar
as zonas de interferência. Em relação ao nível normativo, é importante lembrar que o ZEE estabelece
critérios técnico-científicos de usos produtivos e de usos de interesse ecológico para as áreas
livres dos disciplinamentos já definidos pelas leis existentes, pois estas estarão nos zoneamentos,
obrigatoriamente incorporadas nas diretrizes, normas e delimitações territoriais do ZEE.

Os pressupostos metodológicos que nortearam o desenvolvimento dos trabalhos no Estado do Paraná
baseiam-se na proposta de estruturação de um zoneamento capaz de orientar as atividades econômicas e
as ações de ordenamento territorial, além de propiciar a articulação institucional dos diferentes agentes
modificadores do ambiente.
Ressalte-se que os estudos preconizados pelo ZEE estão na base dos procedimentos técnicos, sendo,
portanto, indispensável uma grande diversidade de profissionais, estudiosos e pesquisadores.
Assim, a operacionalização dessa metodologia exigiu reuniões técnicas periódicas da Comissão Executora
do ZEE para apresentação dos resultados alcançados, visando à troca de informações entre as equipes
temáticas, condição básica para a interdisciplinaridade. Tal Comissão é composta por técnicos qualificados
em diferentes áreas científicas e representantes de distintas instituições, sendo-lhe conferido, assim, um
caráter interdisciplinar e interinstitucional.
As análises correlativas e integradas realizadas ao longo do processo de construção do ZEE-PR permitiram
a definição de metas e estratégias concretas de intervenção neste espaço geográfico.
O desenvolvimento do ZEE-PR, fase Litoral, segue os pressupostos do Ministério do Meio Ambiente
(BRASIL, 2006). Nesse sentido, o trabalho foi estruturado de acordo com a figura 2.1.





FIGURA 2.1 – FLUXOGRAMA METODOLÓGICO
ESTRUTURAÇÃO
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FONTE: Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2006)

Seguindo a proposta apresentada, descrevem-se, a seguir, as fases listadas acima:
Estruturação: abrange as articulações institucionais, parcerias, identificação das demandas do Estado
do Paraná e consolidação do projeto. Para esta fase, as instituições listadas no Decreto nº 7.750/2010
foram convocadas para discutir a elaboração do ZEE-PR dentro da disponibilidade e conhecimento
técnico-científico de cada uma. Realizaram-se reuniões com a Comissão Executora buscando identificar
a disponibilidade de materiais existentes sobre a área de estudo, carências e necessidades a serem
supridas. Para facilitar a compreensão do conceito de ZEE, foram analisados e discutidos zoneamentos
realizados por outros estados brasileiros.
Diagnóstico: refere-se ao levantamento dos temas relacionados ao meio físico-biótico, à dinâmica
socioeconômica e à organização jurídico-institucional. Nesta fase, foram definidas quais informações
temáticas seriam consideradas no ZEE-PR. A partir disso, cada instituição ficou incumbida de detalhar
o tema referente à sua área de domínio para o Estado do Paraná. Foram realizadas reuniões mensais
para que as equipes pudessem expor o andamento de suas pesquisas, discutir e trocar experiências
com pesquisadores de outras áreas, fortalecendo o caráter interdisciplinar e interinstitucional.
Prognóstico: prevê a elaboração de cenários, a identificação de unidades de intervenção e a elaboração
das diretrizes gerais e específicas para cada zona. Esta fase só é possível após o conhecimento
aprofundado dos elementos temáticos que compõem os componentes físico-bióticos, socioeconômicos
e jurídico-institucionais da região litorânea. A elaboração do prognóstico foi realizada considerando as
fragilidades; as potencialidades e as aptidões; as restrições; e as recomendações de uso e tendências
para cada uma das zonas delimitadas, dentro dos princípios de um desenvolvimento sustentável.
Implantação: consiste na disseminação e no monitoramento dos resultados do zoneamento. Para esta


Todas as análises elaboradas no ZEE, a partir de uma metodologia integradora, objetivam a identificação de
zonas. Estas permitem atualizações permanentes, que atualmente são facilitadas pelos avanços tecnológicos
na área de sistemas de informações geográficas, permitindo técnicas de coleta, tratamento e análises das
informações espaciais de forma mais confiável e acessível.
Toda a construção do ZEE deve estabelecer critérios técnico-científicos de usos e não usos para as
terras e águas que estão livres dos disciplinamentos já definidos pelas leis existentes, pois estas estarão já
indicadas no zoneamento, obrigatoriamente já incorporadas nas diretrizes, normas e delimitações territoriais
do zoneamento (ROSS, 2006).
O ZEE, ao dispor de um mecanismo integrado de diagnóstico e propor diretrizes pactuadas de ação, pode
contribuir para que o sistema de planejamento oriente os esforços de investimentos do governo e da sociedade
civil, segundo as peculiaridades das áreas definidas como zonas, as quais devem ser tratadas como unidades de
planejamento. Destaque-se, também, que a análise integrada dessas informações define, no território, situações
que revelam as potencialidades humanas e as fragilidades socioculturais diferenciadas no tempo e no espaço.
Saliente-se que as zonas identificadas estão embasadas e sintetizadas nas duas dimensões expressas no
conceito: a ecológica, que reflete as limitações e potencialidades de uso sustentado dos recursos naturais,
e a econômica, que manifesta as aspirações de desenvolvimento humano das comunidades que habitam e
retiram seu sustento do território (BECKER; EGLER, 1997).
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fase foram realizadas oficinas de apresentação dos resultados alcançados. Tais oficinas foram abertas
ao público com o objetivo de coletar informações junto à população participante e apresentar os
trabalhos já realizados, sempre buscando garantir um prazo para que ocorra a familiarização com o
assunto e a promoção de debates e sugestões.





O ZEE-PR segue os direcionamentos acima mencionados. Para facilitar a compreensão dos procedimentos
técnicos adotados na elaboração do diagnóstico e do prognóstico, elaborou-se a figura 2.2. É importante
salientar que, segundo Ross (1994), a pesquisa ambiental na abordagem geográfica é indispensável para
elaborar diagnósticos a partir dos quais é possível formular proposições, tendo como objetivo compreender a
relação da sociedade humana com a natureza, diante de uma perspectiva dinâmica que envolve os aspectos
culturais, sociais, econômicos e naturais, fornecendo suporte técnico para as políticas de planejamento,
independentemente do recorte administrativo utilizado (estado, município, bacia hidrográfica, áreas
metropolitanas, entre outros).



FIGURA 2.2 – FLUXOGRAMA METODOLÓGICO PARA A ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E DO PROGNÓSTICO DO ZEE-PR
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Destaque-se que a fase de diagnóstico não parte de um levantamento aleatório e exaustivo de dados
disponíveis, e, sim, é orientada para objetivos previamente discutidos e fixados. Além disso, a referida
fase detém procedimentos específicos de correlação e de síntese de informações que propiciam consulta
e atualização na definição dos cenários. Em suma, os procedimentos de diagnóstico deverão contemplar
uma sistematização das informações e de análises setoriais, com referências sobre os ambientes naturais, a
organização social e o ordenamento institucional e legal.
A síntese das informações físico-naturais resultou nas Unidades Ambientais Naturais (UANs), as quais
exprimem o conceito geográfico de zonalidade por meio dos atributos ambientais que possibilitam diferenciálas de outras unidades subsequentes. Tais atributos foram identificados por meio da integração das variáveis
dos componentes da geodiversidade e da biodiversidade, tendo como base, principalmente, as informações
temáticas derivadas da geologia, geomorfologia e pedologia, complementadas com informações provenientes
do clima e da cobertura vegetal natural.
A síntese das informações apresentadas e discutidas no componente socioeconômico originaram as
Unidades Socioeconômicas (USEs), que, de modo semelhante às anteriores, também se espacializaram por meio
de zonas. Ressalte-se que os insumos para a identificação de tais unidades foram extraídos das estatísticas
oficiais disponíveis nas áreas: social (educação, saúde, renda e demografia), de infraestrutura, de serviços
de utilidade pública, e econômica, abrangendo tanto o meio urbano quanto o rural. Assim, os estudos
socioeconômicos consistiram em entender a dinâmica da ocupação territorial, suas funções econômicas e o
uso dos recursos naturais, considerando a forma como a ação dos agentes sociais se manifesta no território.
Portanto, na identificação das diferentes USEs, além dos dados estatísticos, também foram utilizadas
as informações espacializadas por meio da variável temática de uso e cobertura da terra, uma vez que
as diferenças existentes refletem, de maneira indireta, as condições socioeconômicas de um determinado
espaço geográfico.
Tanto a identificação das UANs, quanto das USEs, auxiliou na melhor compreensão do espaço geográfico
paranaense, por meio da identificação das semelhanças internas de cada unidade e das diferenças externas
entre as unidades que compõem o mosaico paisagístico do Estado, sendo referências para a definição das
proposições do zoneamento Ecológico-Econômico. Afirma-se, também, que as respectivas sínteses obedecem
a uma sistemática operacional compatível com os pressupostos da abordagem sistêmica.
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Diagnóstico da geodiversidade: foram estudadas e analisadas as variáveis ambientais expressas por
meio da geomorfologia, geologia, pedologia, recursos hídricos, climatologia, pensadas a partir das
fragilidades ambientais existentes e das potencialidades naturais.
Diagnóstico da biodiversidade: foram estudadas e analisadas as variáveis ambientais expressas
por meio da vegetação e da fauna. Ambos diagnósticos contemplam a análise integrada do ambiente
natural. O trabalho e o tratamento analítico das informações do meio físico-biótico obedecem a
procedimentos metodológicos que estarão especificados em cada um dos relatórios temáticos.
Diagnóstico socioeconômico: a elaboração e a caracterização do território por meio dos aspectos
sociais e econômicos permitem propor programas específicos de redirecionamento ou reforço das
tendências em desenvolvimento. Segundo Becker e Egler (1997), o processo de planejamento de um
território tem por finalidade propor e estabelecer modificações ao longo do tempo na distribuição
espacial da população e em sua organização social. Assim, a elaboração do perfil atualizado da área
de estudo deve levar em consideração diversos aspectos da realidade. No diagnóstico socioeconômico
é fundamental considerar as principais tendências de uso do território, suas formas de produção e
os modos de vida a ele associados, como também as relações sociais que se materializam no uso e
ocupação do território em questão.
Diagnóstico jurídico-institucional: além do diagnóstico do meio físico-biótico e do diagnóstico
socioeconômico, é necessário investigar a organização jurídico-institucional existente. Tais estudos
orientam as propostas do zoneamento, a fim de que sejam propostos programas mais adequados e
eficazes para o Estado, pensados por meio de ações corretivas e preventivas, programas de incentivo
ao desenvolvimento econômico com base na sustentabilidade e articulação político-institucional de
gestão integrada implementada por órgãos públicos (ROSS, 2006).

RECOMENDAÇÕES
DE ORDEM AMBIENTAL

PATRIMÔNIO CULTURAL
FONTE: Ross e Del Prette (1997)
NOTA: Adaptado pelo ITCG.

Observando a figura 2.2, verifica-se que todas as atividades e temas envolvidos nas diferentes etapas
do trabalho articulam-se gradativamente até a consolidação do zoneamento propriamente dito e das
recomendações gerais e específicas. Assim, buscou-se o diagnóstico dos dois grandes temas do ZEE
(variáveis do meio físico-biótico e do meio socioeconômico) por meio de componentes específicos, como
segue:
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FIGURA 2.4 – COMBINAÇÃO METODOLÓGICA DAS UANS E USES PARA A DEFINIÇÃO DAS ZONAS ECOLÓGICO-ECONÔMICAS
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FIGURA 2.3 – POSSIBILIDADES PARA IDENTIFICAÇÃO DE DIFERENTES ZONAS
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De acordo com os estudos apresentados pelos relatórios temáticos e sínteses geradas (UANs e USEs),
foram elaborados vários mapas e textos que contribuíram na caracterização e diagnóstico da área de estudo.
Como resultado, por meio destes e das análises integradas, foram identificadas as Zonas de Prognóstico e os
Cenários Futuros. Esta fase consiste em proporcionar alternativas ao planejador e gestor público, optando
por aquelas mais adequadas ao uso sustentável dos recursos naturais associadas à eficácia econômica e
social.
A identificação das diferentes zonas auxiliou na interpretação sobre a situação atual do Estado do
Paraná. As figuras 2.3 e 2.4 representam de maneira esquemática as possibilidades de identificação de zonas.

ARGENTINA

SANTA CATARINA

Aspectos Socioeconômicos

SANTA CATARINA

A

B

Aspectos físico-naturais e socioeconômicos coincidentes
Legenda:

A

MATO GROSSO
DO SUL
SÃO PAULO

UAN Paranavaí - Umuarama
USE Paranavaí - Umuarama

B

B
PARAGUAY

A

Aspectos físico-naturais dominantes, subdividindo
diferentes aspectos socioeconômicos

USE Foz do Iguaçu - Londrina

Aspectos físico-naturais
dominantes, subdividindo
diferentes aspectos
socioeconômico

UAN Foz do Iguaçu - Maringá - Bandeirantes
UAN Cornélio Procópio - Marilândia do Sul

C
Oceano

Atl
ân
ti

co

C

D

ARGENTINA

Aspectos socioeconômicos dominantes,
subdividindo diferentes aspectos físico-naturais

SANTA CATARINA

C

UAN São Mateus do Sul - Ortigueira - Joaquim Távora
USE Ortigueira - Ibaiti
USE Palmas - São Mateus do Sul
USE Prudentópolis
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FONTE: Ross (2013)
Nota: Anotações de reunião realizada entre o orientador técnico-científico e a Comissão Executora do ZEE-PR (Curitiba, 26 de setembro de 2013).

Quanto à elaboração de cenários, é pertinente salientar que são fundamentais para promover o
equilíbrio entre a manutenção das funções ecológicas e as transformações provenientes do desenvolvimento
socioeconômico, com indicações de intervenções para minimizar ou afastar problemas e conflitos
diagnosticados e utilizar, de forma racional, as potencialidades de cada área. Assim, o ZEE cumpre sua função
de instrumento de planejamento, fornecendo subsídios técnico-científicos e programáticos para a elaboração
da política ambiental e de desenvolvimento socioeconômico.
Para finalizar, foram elencadas diretrizes/recomendações de ordem ambiental, econômica e social, cuja
função é compor um conjunto de referências para as políticas de desenvolvimento sustentável previstas
para o Estado, contribuindo para que o ZEE se integre aos demais sistemas de planejamento existentes.
Dessa forma, o ZEE não se consolida apenas como um arcabouço legal, mas também como um plano de ação
propositivo, orientando as ações prioritárias para cada zona.

Posteriormente à identificação das zonas, foram realizados pequenos ajustes a partir do contorno
político-administrativo dos municípios, para que estes pertencessem a uma única zona. Cada município, sob
tais condições, foi analisado individualmente para a definição da zona a que pertenceria. Em alguns casos tal
ação não foi possível, pois os municípios apresentavam características físico-naturais e/ou socioeconômicas
muito distintas, sendo, portanto, incluídos em mais de uma zona (figura 2.5).
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FIGURA 2.5 – AJUSTES REALIZADOS NAS ZONAS A PARTIR DOS LIMITES MUNICIPAIS | FONTE: ITCG
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3 COMPONENTES DA GEODIVERSIDADE

Portanto, para o relatório técnico-científico do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Paraná,
a definição de Serrano e Ruiz-Flaño (2007) é mais adequada, uma vez que considera a variedade da natureza
abiótica, incluindo os elementos litológicos, geomorfológicos, pedológicos, hidrológicos, assim como outros
sistemas, gerados como resultado de processos naturais (endógenos e exógenos), e as atividades humanas.
É importante salientar que o conhecimento da geodiversidade de um espaço geográfico é fundamental
para as ações de planejamento, tendo em vista que possibilita, de maneira mais segura, identificar as
aptidões e restrições associadas aos diferentes componentes físico-naturais, bem como os usos adequados
e inadequados.
Além de tais características, destaca-se também o fato de que conhecer a geodiversidade local amplia a
possibilidade de melhor estimar os recursos minerais, os riscos geológicos e as paisagens naturais inerentes,
as quais são compostas por diferentes tipos de rochas, relevo, solos, hidrografia e clima. Assim, constitui um
diagnóstico do meio físico-natural, bem como de sua capacidade de suporte para as atividades econômicas
com bases sustentáveis, auxiliando os planejadores e gestores do território na tomada de decisões acertadas,
com bases técnico-científicas quanto ao uso adequado dos espaços geográficos.
Em um trabalho inédito publicado por Pereira et al. (2013) para o Estado do Paraná, os autores
desenvolveram um método para avaliação quantitativa da geodiversidade. Este baseia-se na sobreposição
de mapas em escalas que variam de 1:500.000 até 1:650.000, com o Índice de Geodiversidade definido como
sendo a soma de cinco índices parciais, os quais representam os principais componentes da geodoversidade,
incluindo a geologia (estratigrafia e litologia), geomorfologia, paleontologia e pedologia. O último índice
abrange ocorrências minerais de geodiversidade, como pedras preciosas e metais, minerais energéticos e
industriais, águas minerais e nascentes. Como resultado desse trabalho, verificou-se que os maiores índices de
geodiversidade foram identificados no leste do Estado, resultado da variedade de formações paleontológicas
do Paleozóico, bem como da presença de minerais industriais (caulim e pegmatitos), minerais metálicos e
nascentes.
No Paraná é possível encontrar domínios geológicos e morfoestruturais, como o Cinturão Orogênico do
Atlântico, as Bacias Sedimentares Cenozóicas e a Bacia Sedimentar do Paraná, que por ação intempérica
(química, física ou biológica), associada à gênese das rochas, promove distintas fisionomias de relevo.
Consequentemente, destaca-se a variabilidade pedológica existente no Estado que, interpretada sob a
ótica da geociência, auxilia na identificação de áreas com distintos graus de fragilidade. Além disso, o
Paraná também é privilegiado do ponto de vista dos recursos hídricos e apresenta peculiaridades quanto às
condições climáticas.
Nesse item do Zoneamento Ecológico-Econômico, serão abordados os cinco componentes analisados da
geodiversidade: Geologia, Geomorfologia, Pedologia, Climatologia e Recursos Hídricos.

Camila Cunico, Instituto de Terras e Cartografia do Paraná – ITCG
Marciel Lohmann, Sistema Meteorológico do Paraná – SIMEPAR
Jurandyr Luciano Sanches Ross, Orientador Técnico-Científico do ZEE-PR
O estudo do meio físico na perspectiva do conceito da geodiversidade é relativamente novo. Sua
utilização mais frequente inicia-se a partir dos anos de 1990, consolidando-se ao longo dos últimos anos
dessa década. Na literatura estrangeira, a geodiversidade tem sido aplicada com maior ênfase nos estudos
de geoconservação.
Entre os estudiosos da geodiversidade, destaca-se Eberhard (1997), que a define como a diversidade
natural relacionada aos aspectos geológicos, geomorfológicos e pedológicos. A diversidade natural (ou
paisagem natural) estaria em constante dinâmica dada a atuação de processos de natureza geológica,
biológica, hidrológica e atmosférica.
Outra conceituação que também merece destaque é a de Gray (2005). O autor afirma que o estudo
da geodiversidade tem como principal objetivo valorizar o conhecimento, a descrição e a conservação do
patrimônio natural, por meio da avaliação de aspectos geológicos (minerais, rochas e fósseis), geomorfológicos
(formas de relevo, materiais e processos morfológicos) e pedológicos (solos). Apesar de essa definição
ser semelhante à anterior, esse autor estende a aplicabilidade do conceito aos estudos de planejamento
territorial, ainda que com ênfase na geoconservação (GRAY, 2004).
Segundo Brilha (2005), a geodiversidade se relaciona a uma variedade de ambientes, fenômenos,
processos e elementos abióticos da Terra, evidenciando tempos passados e atuais. Resulta da interação de
diversos fatores, como as rochas, o clima, os seres vivos, entre outros, explicando o surgimento de paisagens
distintas em todo o mundo.
De acordo com Silva et al. (2008), no Brasil, o conceito de geodiversidade é desenvolvido praticamente
de forma simultânea com outros países, porém, ressaltando-se aqui um caráter mais aplicado ao planejamento
territorial. Xavier da Silva e Carvalho Filho (2001) definem tal conceito a partir da variabilidade das
características ambientais de um recorte geográfico, cabendo ao pesquisador selecionar as variáveis que
melhor determinam a geodiversidade local, tendo como base os estudos sistemáticos do meio físico e a base
de dados temáticos disponíveis.
Corroborando a consolidação do conceito de geodiverdidade, a Companhia de Pesquisa de Recursos
Minerais/Serviço Geológico do Brasil – CPRM (2006) define geodiversidade como o estudo da natureza
abiótica constituída por uma variedade de ambientes, composição, fenômenos e processos geológicos que
dão origem às paisagens, rochas, minerais, águas, fósseis, solos, clima e outros depósitos superficiais que
propiciam o desenvolvimento da vida na Terra, tendo como valores intrínsecos a cultura, o estético, o
econômico, o científico, o educativo e o turístico.
Para Manosso e Ondico (2012), a variação ou diversidade dos elementos abióticos contidos na estrutura
de uma paisagem pode ser entendida como geodiversidade. Esse termo procura atender à necessidade dos
pesquisadores da área de geociências ao se referirem ao complexo físico da paisagem. Ainda, segundo os
autores, a geodiversidade de uma área apresenta grande amplitude, ocorrendo desde a escala microscópica,
como no caso dos minerais, até a grande escala, como montanhas, formações rochosas, feições geomorfológicas
e processos ativos.
Kozlowski (2004) refere-se ao conceito abordado como a variedade natural da superfície terrestre,
incluindo os aspectos geológicos, geomorfológicos, pedológicos, águas superficiais, bem como outros
sistemas surgidos como resultado dos processos naturais endógenos e exógenos e da atividade humana.
Como se pode perceber, há uma grande variedade de definições, ou seja, trata-se de um conceito
polissêmico, apesar dos avanços teóricos já obtidos, principalmente nos últimos 20 anos. Conforme Silva
(2012), esse conceito já foi definido em diferentes contextos, abrangendo diferentes aspectos, desde aqueles
mais restritivos, que consideram somente a diversidade de rochas e formas, até os mais amplos, incluindo
relações, propriedades, interpretações e sistemas. Nesse caso, podemos incluir elementos da hidrosfera,
além de resultados antrópicos como integrantes da geodiversidade.
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3.1 GEOLOGIA E RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DO PARANÁ

Ao final, é apresentada uma tabela e um relatório, sínteses da geologia por Zonas de Prognóstico,
com um resumo das principais variáveis: litologias, recursos e potencialidades minerais, participação na
economia mineral do Estado, riscos geológicos, principais recomendações para o ZEE e particularidades da
geologia inerentes a cada zona.

Gil Francisco Piekarz, Minerais do Paraná – MINEROPAR
A sociedade humana se desenvolveu na dependência do ambiente geológico, apoderando-se do território e
dos materiais através da exploração de bens minerais, agricultura, aproveitamento dos recursos hídricos, domínio
territorial e utilização de recursos energéticos.
A exploração dos recursos minerais até os últimos limites, assim como sua subutilização ou desvio do
uso ótimo dos territórios, são fatores que contribuem para a degradação do meio físico e da qualidade de
vida das populações. Civilizações pereceram ou declinaram pela exaustão de seus recursos e destruição da
produtividade de suas terras. O consumo cada vez mais elevado de recursos geológicos, que são finitos e
não renováveis, tende a se agravar. A população da Terra ultrapassou os 7 bilhões de habitantes, e projeções
apontam que em 2050 será de 9,6 bilhões.
O poder de modificar espaços, alcançado hoje pelo homem, é enorme. Alguns autores defendem o
estabelecimento de um novo período na escala geológica, o Tecnógeno (Ter Stepaniam, 1988), que teria
iniciado com o surgimento de um novo e até então desconhecido agente geológico: o ser humano. Estima-se
que nos países industrializados são extraídos da terra, por ano, para cada pessoa, cerca de 20 t de materiais.
Com o crescimento explosivo da população, é de se esperar que mais e mais recursos minerais sejam
necessários, assim como acidentes geológicos sejam cada vez mais frequentes e potencialmente danosos,
dado que a tendência é a ocupação crescente de áreas sujeitas a riscos geológicos.
Portanto, é extremamente necessário que o aproveitamento dos recursos minerais e a ocupação dos
espaços territoriais estejam alinhados aos princípios da sustentabilidade e de acordo com as melhores
práticas.
A função deste texto da geologia do Paraná é descrever as características do substrato do território
paranaense, a fim de subsidiar o planejamento da ocupação e dos aspectos econômicos relativos aos recursos
minerais, bem como definir o grau de suscetibilidade em relação a fenômenos naturais perigosos.
Esta síntese descreve as unidades litoestratigráficas representadas no Mapa Geológico do Estado do
Paraná, editado pela MINEROPAR em 1989, na escala 1:650.000, com adaptações para as áreas de ocorrência
das rochas mais antigas do Estado, que constituem o embasamento cristalino. Para isto, foram utilizados os
dados do ZEE-PR – Fase Litoral, para a área de ocorrência destas litologias na Baixada Litorânea, enquanto os
migmatitos, gnaisses e rochas associadas, do Primeiro Planalto Paranaense, foram englobados no Complexo
Atuba.
A descrição da sequência sedimentar paleozóica da Bacia do Paraná, que constitui o Segundo Planalto
Paranaense, tem por base a concepção de Milani et al. (1997). Estes autores reconhecem três supersequências,
com intervalos temporais de algumas dezenas de milhões de anos de duração e envelopadas por superfícies
de discordância de caráter inter-regional.
A província magmática da Formação Serra Geral, que compõe a maior parte do Terceiro Planalto
Paranaense, foi descrita tendo por base os trabalhos de Piccirillo e Melfi (1988), e a síntese da geologia
paranaense elaborada pela MINEROPAR, em 2007, para o Mapa Geológico do Estado do Paraná.
O noroeste do Estado, que engloba totalmente a zona de diagnóstico Paranavaí – Umuarama, é área de
ocorrência do “Arenito Caiuá”. A descrição destas litologias, pertencentes ao Grupo Bauru, tem por base os
termos litoestratigráficos constantes no Mapa Geológico do Estado do Paraná, referência deste trabalho, com
as necessárias citações de equivalência aos trabalhos atuais de Fernandes (2006).
Os recursos minerais e potencialidades econômicas, bem como as características geotécnicas das
rochas e particularidades quanto ao risco geológico, estão inseridos ao longo das descrições das unidades
litoestratigráficas.
Cabe ressaltar que os dados geológicos são provenientes de mapeamentos realizados por várias
instituições, desde os anos de 1960, que envolvem informações geradas com metodologia, base cartográfica,
densidade de dados de campo e estágio do conhecimento técnico-científico, diferentes.
Neste trabalho de organização de dados da geologia para o ZEE não foram contempladas atividades de
campo que permitissem a compatibilização entre os mapeamentos.

3.1.1 GEOLOGIA DO PARANÁ
As rochas do Paraná formam compartimentos distintos, que se refletem na geomorfologia do Estado,
com a Baixada Litorânea, Serra do Mar, primeiro, segundo e terceiro planaltos paranaenses. Abrangem um
extenso intervalo do tempo geológico, com idades de 2,8 bilhões de anos até o presente (MINEROPAR, 2014).
Considerando as referências ao tempo geológico, neste texto serão usadas as notações abreviadas de
milhões de anos como Ma, e bilhões de anos como Ga. As eras geológicas cobrem os seguintes intervalos de
tempo:
Arqueano – 4,0 a 2,5 bilhões de anos (ou 4,0 a 2,5 Ga)
Paleoproterozóico – 2,5 a 1,6 Ga
Mesoproterozóico – 1,6 a 1,0 Ga
Neoproterozóico – 1,0 Ga a 542 Ma
Paleozóico – 542 a 251 Ma
Mesozóico – 251 a 65 Ma
Cenozóico – 65 Ma ao atual








Na Baixada Litorânea, Serra do Mar e Primeiro Planalto, encontram-se as rochas mais antigas do Estado,
magmáticas e metamórficas, recobertas parcialmente por sedimentos de origem marinha e continental.
Devido à antiguidade das litologias e ao predomínio de rochas cristalinas (granitos, migmatitos, gnaisses),
estes dois compartimentos são designados, genericamente, de Embasamento Cristalino. Também, é muito
comum na literatura geológica o termo Escudo Paranaense para esta região.
O Segundo Planalto contém essencialmente a faixa de afloramento das rochas sedimentares paleozóicas
da Bacia do Paraná. Iniciam a sequência os arenitos da Formação Furnas, que formam a “Escarpa Devoniana”,
terminando com os arenitos das formações Botucatu e Piramboia, que afloram nas Serras da Esperança e
Cadeado.
Sobrepostas às rochas sedimentares paleozóicas da Bacia do Paraná, ocorrem rochas vulcânicas de idade
mesozóica da Formação Serra Geral, recobertas por rochas sedimentares cretáceas no noroeste do Estado, o
“Arenito Caiuá”. Ambas as unidades formam o Terceiro Planalto Paranaense.
Sedimentos recentes ocorrem em todos os compartimentos, principalmente nos vales dos rios.
Ainda, ocorrem diques de rochas básicas da Formação Serra Geral (principalmente diabásio) nos quatro
compartimentos, tendo como eixo principal de ocorrência o alinhamento Curitiba – Tibagi – Maringá.
O Embasamento Cristalino, ou Escudo Paranaense, é formado por rochas ígneas e metamórficas com
idades variando do Arqueano ao Neoproterozóico, localmente recoberto por sequências vulcano-sedimentares
(Grupo Castro e formações Camarinha e Guaratubinha), sedimentares (formações Guabirotuba e Alexandra)
e sedimentos inconsolidados (aluviões, por exemplo). Também ocorrem intrusões de rochas carbonatíticas,
alcalinas e básicas, mesozóicas e diques de diabásio, e rochas correlatas do Grupo Serra Geral.
As rochas mais antigas, do Arqueano e Proterozóico Inferior, afloram na baixada litorânea e foram
agrupadas neste trabalho no Complexo Luis Alves. Também, neste compartimento do Estado, ocorre uma
extensa área coberta por sedimentos inconsolidados da Planície Litorânea, pequenas porções de sedimentos
da Formação Alexandra e diques de diabásio do Grupo Serra Geral.
A Serra do Mar separa a Baixada Litorânea do Primeiro Planalto Paranaense. Trata-se de uma feição
geomorfológica originada a partir de uma escarpa de falha com mais de 1.000km de extensão, larguras de
5 a 10km e desníveis médios de 1.000m, atingindo a altitude máxima de 1.969m no Pico do Paraná (Granito
Graciosa). Ela separa o planalto brasileiro da baixada litorânea desde o Estado do Espírito Santo até o Estado de
Santa Catarina. Sua origem está relacionada à separação continental entre a América do Sul e a África, com o
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A descrição das unidades geológicas será feita de acordo com o tempo geológico de suas formações,
relacionadas a seguir, bem como no quadro 3.1.1 e no mapa geológico do Estado do Paraná (figura 3.1.1).
Arqueano e Paleoproterozóico
 Complexo Luis Alves
 Complexo Atuba
 Complexo Máfico Ultramáfico de Pién
 Complexo São Francisco
Mesoproterozóico
 Grupo Setuva
 Complexo Turvo Cajati
Neoproterozóico
 Grupo Açungui
 Metabasitos
 Granitos Brasilianos
Paleozóico
 Grupo Castro
 Formação Guaratubinha
 Formação Camarinha
 Sequência Sedimentar da Bacia do Paraná
Mesozóico
 Grupo São Bento
 Grupo Bauru
 Intrusivas Alcalinas
Terciário/Quaternário
 Formação Alexandra
 Formação Guaratubinha
Quaternário
 Sedimentos recentes

surgimento do Oceano Atlântico Sul. Junto à escarpa de falha da Serra do Mar ocorre a Suíte Álcali-Granitos da
Serra do Mar (granitos Marumbi, Graciosa, Alto Turvo e outros). A presença desses maciços graníticos confere à
Serra do Mar, no Estado do Paraná, setores com diferenças significativas de altitude, originados principalmente
por erosão diferencial.
O Primeiro Planalto Paranaense, ou Planalto de Curitiba, abriga: a) rochas mesoproterozóicas do Grupo
Setuva, correspondente a uma sequência vulcanossedimentar metamorfizada em grau fraco; b) rochas
metassedimentares do Grupo Açungui, neoproterozóicas, onde estão importantes jazidas de metacalcários
calcíticos para a indústria cimenteira e metadolomitos para a fabricação da cal e corretivo agrícola; c)
granitos neoproterozóicos, desde grandes corpos, como os batólitos Três Córregos e Cunhaporanga, até
pequenas intrusões como a do granito Passa Três, que hospeda uma importante mina de ouro, além de
fornecer importantes insumos minerais para a construção civil; d) rochas vulcanossedimentares do Grupo
Castro, com idades em torno de 550 ma, onde existem pedreiras em riolitos para a produção de agregados
minerais e ocorrências de argilas especiais e ouro; e) rochas vulcanossedimentares da Formação Guaratubinha,
que guardam semelhanças com as do Grupo Castro; f) rochas sedimentares da Formação Camarinha; g)
sedimentos terciários/quaternários da Formação Guabirotuba (Bacia de Curitiba) com seus níveis de argilas
expansivas que trazem problemas geotécnicos; h) depósitos de sedimentos inconsolidados, por exemplo, os
aluviões do Rio Iguaçu, com sua longa história de extração de areia, já em fase terminal.
Estas sequências litológicas do Primeiro Planalto estão assentadas sobre rochas mais antigas
(mesoproterozóicas), cristalinas (gnaisses, migmatitos, principalmente) enquadradas no Complexo Atuba. Em
menores proporções ocorrem rochas intrusivas alcalinas (carbonatitos, sienitos), mesozóicas, e diques de diabásio
da Formação Serra Geral.
Seguindo na direção oeste, a partir da “Escarpa Devoniana”, adentra-se o domínio das rochas sedimentares
paleozóicas da Bacia do Paraná que constituem o Segundo Planalto Paranaense. A sequência inicia com os
arenitos e conglomerados devonianos da Formação Furnas, principal substrato dos Campos Gerais e onde se
formam as “furnas”, que junto com a “Escarpa Devoniana” constituem patrimônio geológico de relevância
internacional. As rochas desta formação possuem importância econômica para areia, caulim e como aquífero.
A seguir aparecem camadas cada vez mais jovens da Bacia do Paraná: os folhelhos da Formação Ponta
Grossa, com seus fósseis marinhos da Fauna Malvinocráfica e potencial para a geração de gás de folhelho;
os arenitos, diamictitos, siltitos e folhelhos do Grupo Itararé, relacionados à Glaciação Permo-Carbonífera e
onde estão os parques estaduais de Vila Velha e do Monge; os estratos permianos dos grupos Guatá e Passa
Dois, com as camadas de carvão da Formação Rio Bonito; os folhelhos pirobetuminosos da Formação Irati e
diversas outras camadas de siltitos, argilitos, folhelhos, calcários, originados em paleoambientes diversos
(lacustres, litorâneos, plataforma marinha), decorrentes da longa história geológica da Bacia do Paraná.
O Segundo Planalto Paranaense termina nas Serras da Boa Esperança e Cadeado, com as formações
triássicas Botucatu e Pirambóia. Estas formações correspondiam, de modo geral, a um grande deserto com
mais de 1.500.000km2, última paisagem do antigo continente Gondwana, antes da separação continental
entre América do Sul e África. Estes arenitos, em profundidade a oeste, formam o Aquífero Guarani. Como
consequência da separação continental, aconteceu o gigantesco magmatismo basáltico cretácico da Formação
Serra Geral, o maior do planeta deste tipo e que forma o Terceiro Planalto Paranaense. Esta sequência ígnea
prolonga-se a oeste, sul e norte do Estado, adentrando São Paulo, Santa Catarina, Paraguai e Argentina.
Hoje, estas rochas originam solos (latossolos, terra roxa) muito férteis, responsáveis pela grande produção
agrícola do Paraná. Também contém importantes reservas de água, mineral muitas vezes (aquífero Serra
Geral). Por fim, ocorrem pedreiras para a produção de agregados minerais para a construção civil em toda a
sua extensão aflorante, próximas dos centros urbanos.
As condições áridas e semiáridas permaneceram após esse extenso vulcanismo, já com os continentes
separados, formando-se sobre estas rochas extensos pacotes de arenitos e rochas correlatas do Grupo Bauru,
designadas genericamente de “Arenito Caiuá”.
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QUADRO 3.1.1 – UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS DO ESTADO DO PARANÁ E ZONAS DE REFERÊNCIA

Era

Unidade Lito-Estratigráfica

Litologias

QUATERNÁRIO
Sedimentos recentes

Areias, cascalhos, argilas, arcósios, turfeiras

1,8 Ma

QUATERNÁRIO/
TERCIÁRIO
65 Ma

MESOZÓICO

PALEOZÓICO

Agregados minerais (areia e cascalho), argila (para
cerâmica)

Formação Alexandra

Areias arcosianas
Cascalhos
Argilas

Formação Guabirotuba

Argilitos, arcósios, areias arcosianas
(conglomerados)

Argilas bentoníticas

Grupo Bauru – Formação Caiuá

Arenitos finos
Lamitos (pouco)

Areia para construção civil

Grupo Bauru – Formação Sto Anastácio

Arenitos finos

Areia para construção civil

Grupo Bauru – Formação Adamantina

Arenitos lamíticos

Areia para construção civil

Intrusivas alcalinas

Sienitos, fonólitos, carbonatitos, diques básicos

Fosfato, terras raras, fl uorita, rocha ornamental

Grupo São Bento – Formação Serra Geral

Basaltos, diques e soleiras de diabásio, gabro,
riodacitos

Agregados minerais, ametista, ágata, cobre, argila,
água mineral

Arenitos avermelhados

Areia para construção civil e industrial
Águas termais

Grupo São Bento – Formação Botucatu

251 Ma

Ocorrências Jazidas/Minas

Área (Km2)

6.377

% do Estado

3,2

Zonas de Referência
Planície Litorânea
Paranavaí-Umuarama
RMC Sul
Prudentópolis – Jaguariaíva

Observações
Ocorrência de areia e argila para a construção civil
Necessidade de zoneamento: uso x preservação
Vulnerabilidade alta – aluviões

Planície Litorânea

2.931

1,5

23.520

11,8

RMC Sul

Ocorrência de argilas expansíveis
Alta suscetibilidade à erosão

Paranavaí – Umuarama

Fósseis da fauna mesozóica
(Pterossauros e pegadas de dinossauros)

Campo Largo – Adrianópolis

104.043

2.790

Terra roxa
Latossolos
Aquífero Serra Geral (água mineral)

52,7

1,4

Foz do Iguaçu – Londrina
Ortigueira – Ribeirão Claro
Prudentópolis – Jaguariaíva
F. Pinheiro – U. da Vitória
Palmital – G. Carneiro
Foz do Iguaçu – Londrina
Ortigueira – Ribeirão Claro
Prudentópolis – Jaguariaíva
F. Pinheiro – U. da Vitória

Grupo São Bento – Formação Piramboia

Arenitos com camadas de argilitos e siltitos e
conglomerados (pouco)

Areia para construção civil e industrial
Águas termais

Grupo Passa Dois – Formação Rio do Rastro

Siltitos, arenitos, calcarenitos, argilitos e siltitos.

Calcário (corretivo agrícola) e argila (para
cerâmica vermelha)

6.378

3,2

Ortigueira – Ribeirão Claro
Prudentópolis – Jaguariaíva
F. Pinheiro – U. da Vitória

Grupo Passa Dois – Formação Teresina

Siltitos acinzentados, arenitos finos, folhelhos,
calcarenitos. (ocorrências de calcários oolíticos e
coquinas).

Calcário (para corretivo agrícola), argila (para
cerâmica vermelha)

6.776

3,4

Ortigueira – Ribeirão Claro
Prudentópolis – Jaguariaíva
F. Pinheiro – U. da Vitória

Grupo Passa Dois – Formação Serra Alta

Argilitos, folhelhos, siltitos escuros com
concreções calcíferas.

Argila (para cerâmica vermelha)

Grupo Passa Dois – Formação Irati

Argilitos e folhelhos escuros, pirobetuminosos,
calcários margosos.

Folhelho – “xisto pirobetuminoso” (óleo, gás e
enxofre – Petrosix)
Calcário para corretivo agrícola

Grupo Guatá – Formação Palermo

Siltitos, siltitos arenosos e arenitos.

Argila (para cerâmica vermelha)

Grupo Guatá – Formação Rio Bonito

Carvão
Arenitos, siltitos, argilitos, folhelhos carbonosos,
Urânio
camadas de carvão e conglomerados (pouco).
Calcário (corretivo agrícola)

Grupo Itararé

Argila para cerâmica branca
Arenitos, folhelhos, diamictitos e conglomerados. Pedreiras agregado mineral
Areia industrial.

Grupo Paraná – Formação Ponta Grossa

Folhelhos, siltitos, localmente betuminosos e
arenitos.

Grupo Paraná – Formação Furnas

Arenitos, arenitos conglomeráticos,
conglomerados, siltitos (pouco).

Área afl orante – zona de recarga do Aquífero Guarani
Aquífero Guarani – em profundidade a oeste

Aquífero Guarani em profundidade
Área afl orante – recarga do Aquífero Guarani

Jazidas de calcário para corretivo agrícola

Ortigueira – Ribeirão Claro
Prudentópolis – Jaguariaíva
F. Pinheiro – U. da Vitória
2.790

4.783

1,4

2,4

Ortigueira – Ribeirão Claro
Prudentópolis – Jaguariaíva
F. Pinheiro – U. da Vitória

“Xisto de São Mateus” – produção de óleo e gás
(Petrobrás)
Calcário para corretivo agrícola
Ocorrência de fósseis – Mesossaurus braziliensis

Ortigueira – Ribeirão Claro
Prudentópolis – Jaguariaíva
F. Pinheiro – U. da Vitória
Ortigueira – Ribeirão Claro
Prudentópolis – Jaguariaíva
F. Pinheiro – U. da Vitória
Ortigueira – Ribeirão Claro
Prudentópolis – Jaguariaíva
F. Pinheiro – U. da Vitória
Campo Largo – Adrianópolis

12.952

7,0

Argila (para cerâmica vermelha)

1.993

1,0

Prudentópolis – Jaguariaíva
Campo Largo – Adrianópolis

Fósseis da Fauna Malvinocráfica
Potencial para geração de gás de folhelho

Areia
Caulim
Água subterrânea (aquífero)

4.185

2,1

Prudentópolis – Jaguariaíva
Campo Largo – Adrianópolis
RMC Sul

Forma a Escarpa Devoniana
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Arenitos dos parques estaduais de Vila Velha e Lapa

conclusão

Era

PALEOZÓICO
(continuação)

542 Ma

NEOPROTEROZÓICO

NEOPROTEROZÓICO
(continuação)

1,0 Ba

MESOPROTEROZÓICO
1,6 Ba
PALEOPROTEROZÓICO E
ARQUEANO
4,0 Ba

Unidade Lito-Estratigráfica

Litologias

Ocorrências Jazidas/Minas

Área (Km2)

% do Estado

Zonas de Referência

Grupo Rio Ivaí
Formação Iapó

Diamictitos e siltitos

Grupo Castro

Riolitos, ignimbritos, tufos, brechas riolíticas,
andesitos, arcósios, conglomerados, siltitos,
arenitos e lamitos

Agregados minerais Ouro
Argila para cerâmica branca
Rocha ornamental

797

0,4

Prudentópolis – Jaguariaíva
Campo Largo – Adrianópolis

Formação Guaratubinha

Riolitos, andesitos, arcósios, siltitos, argilitos,
brechas vulcânicas

Ouro
Agregados minerais

199

0,1

RMC Sul

Complexos Graníticos Três Córregos e
Cunhaporanga

Granitos, granodioritos

Agregados minerais
Rocha ornamental
Ouro
Caulim

4.385

2,2

Prudentópolis – Jaguariaíva
Campo Largo – Adrianópolis

Suíte Álcali Granitos

Granitos

Agregados minerais
Rocha ornamental

Prudentópolis – Jaguariaíva

RMC Sul
Serra do Mar

Ouro
Agregados minerais
Saibro
Tungstênio
Cassiterita
Agregados minerais
Rocha ornamental
Saibro.
Agregados minerais
Rocha ornamental
Saibro

996

Suíte Sieno-Granitos

Granitos e sienitos

Suíte Monzogranitos

Granitos

Granitos alasquíticos
Granitos de anatexia

Granitos

Cinturão granítico Piên – Mandirituba

Granitos

Batólito Paranaguá (granitos Rio do Poço,
Morro Inglês e Canavieiras-Estrela)

Granitos

Agregados minerais Rocha ornamental
Saibro

Grupo Açungui Sequência Antinha

Metassiltitos, metarenitos, metarritmitos,
metacalcários e metaconglomerados

Calcário calcítico
(para cimento)

Grupo Açungui Formação Votuverava

Metassiltitos, quartzitos, metarritmitos,
metacalcários, filitos

Grupo Açungui Formação Capiru

Metadolomitos, metassiltitos, filitos,
metargilitos, metarritmitos

Grupo Açungui Formação Itaiacoca

Metadolomitos, metassiltitos, filitos,
metargilitos, metarritmitos

Grupo Açungui Sequência Abapã

Quartzitos, arcósios, metassiltitos,
conglomerados, metavulcânicas básicas, ácidas e
intermediárias.

Metabasitos

Metabasitos

Grupo Setuva Formação Água Clara

Metacalcários, calcoxistos, quartzitos, quartzomica-xistos, metatufos, formações ferromanganesíferas

Grupo Setuva
Formação Perau

Quartzitos, quartzo-mica-xistos, calcoxistos,
calcários, anfibólitos, rochas metavulcânicas,
filitos (carbonosos), formações ferrífreras

Complexo Atuba

Gnaisses e migmatitos

Complexo Luis Alves

Gnaisses granulíticos, migmatitos, anfibólitos,
meta-piroxenitos, magnetita- quartzitos,
formações ferríferas

Observações

0,5
Campo Largo – Adrianópolis

199

0,1

Campo Largo – Adrianópolis

597

0,3

RMC Sul

Serra do Mar

Serra do Mar

Calcário calcítico (para cimento)
Chumbo, zinco, prata
Sericita filito
Calcário dolomítico (cal e corretivo agrícola)
Sericita filito
Rocha ornamental (mármore)
Calcário dolomítico (cal e corretivo agrícola)
Sericita filito
Rocha ornamental (mármore)
Talco

Serra do Mar

Serra da Prata

199

0,1

Campo Largo – Adrianópolis

1.594

0,8

Campo Largo – Adrianópolis

Calcários para a indústria do cimento e rochas
encaixantes das mineralizações de chumbo do Vale do
Ribeira (minas de Panelas, Rocha, etc.)

996

0,5

Campo Largo – Adrianópolis

Calcário dolomítico para a indústria de cal e corretivo
agrícola

Campo Largo – Adrianópolis
Prudentópolis – Jaguariaíva
1.395

0,7

Calcário dolomítico para a indústria de cal e corretivo
agrícola
Talco

Campo Largo – Adrianópolis

Campo Largo – Adrianópolis
Calcário calcítico
Saibro
Ouro (potencial)

Campo Largo – Adrianópolis

797

0,4

797

0,4

Agregados minerais
Ouro

6.377

3,3

Campo Largo – Adrianópolis
Serra do Mar
RMC Sul

Agregados minerais
Ouro
Ferro
Rocha ornamental

597

0,3

Serra do Mar
RMC Sul

Chumbo, zinco, prata
Barita
Ouro

FONTE: O autor, 2014
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Campo Largo – Adrianópolis

Minas de chumbo e zinco do Vale do Ribeira (Perau,
Pretinhos, Canoas)

FIGURA 3.1.2 – OCORRÊNCIA DAS ROCHAS ARQUEANAS E PALEOPROTEROZÓICAS
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de acordo com os autores que estudaram estas rochas, cuja discussão não corresponde ao
escopo deste trabalho. Tendo em vista que são rochas cristalinas que guardam semelhanças
nos seus usos e características geotécnicas, são agrupadas em uma única unidade geológica.
Já o Complexo Luis Alves corresponde às rochas cristalinas e litologias associadas, situadas
na região litorânea do Paraná, excetuando-se o Batólito Paranaguá, o Cinturão Granítico PiênMandirituba e o Complexo Máfico Ultramáfico de Piên.
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O Complexo Luis Alves é formado por rochas cristalinas, de alto grau metamórfico,
constituídas por orto-gnaisses e migmatitos granulíticos máficos, intermediários
e félsicos (noritos, quartzo-noritos, enderbitos e charno-enderbitos), gnaisses
granulíticos ricos em granada, gnaisses biotíticos e anfibiolíticos (dioritos, quartzodioritos, trondhjemitos/tonalitos), granitóides deformados, gnaisses graníticos,
porções de rochas máficas e ultramáficas (meta-básicas anfibólitos, meta-gabros, metapiroxenitos, peridótitos serpentinizados e serpentinitos). Associados a estas rochas
ocorrem quartzitos, magnetita-quartzitos e formações ferríferas bandadas (KAUL, 1980;
SIGA JR., 1995; BASEI et al., 1998b; HARARA, 2001).
Os contatos desse complexo com as demais unidades geológicas (Cinturão Granítico
Piên-Mandirituba, Complexo Atuba e Suíte Máfica-Ultramáfica de Piên) são tectônicos,
marcados por expressivas zonas de cisalhamento.
Esse complexo exibe um padrão estrutural caracterizado por um bandamento/foliação
regional, com direção que varia entre N30E e N40W e mergulhos entre 60° e 70° para NE e
SW. As idades U-Pb em zircões dos gnaisses granulíticos indicam entre 2,06 Ga (Proterozóico
Inferior – frequentes), 2,4 a 2,3 (Proterozóico Inferior – ocasionais) e 2,7 Ga (Arqueano – raras
idades) para o metamorfismo granulítico.
As reativações termo-tectônicas neoproterozóicas no Complexo Luis Alves são
registradas na sua margem norte, junto ao contato com o Cinturão Granítico PiênMandirituba e ao longo da Zona de Cisalhamento Piên-Tijucas-Morretes. A principal
evidência é o rejuvenescimento das idades K-Ar paleoproterozóicas em biotita para
idades neoproterozóicas entre 628 e 620 Ma (HARARA, 2001).
Algumas idades Sm-Nd entre 3,5 e 3,0 Ga (arqueanas) foram obtidas em núcleos de
charnockitos máficos ricos em biotita e anfibólio da porção norte deste complexo.
Os principais recursos minerais desta unidade geológica são:
a) ferro: em 1980 foram avaliados depósitos ferríferos pela empresa norte-americana
Pittsburgh Pacific Company, que delimitou a norte de Antonina uma reserva total
de 39.815.000 t de minério magnetítico, existindo diversas frentes de lavra
abandonadas, próximas de São João da Graciosa (ARIOLI e FALCADE, 1980).

Projeção UTM
Meridiano Central -51º

FONTE: MINEROPAR, 2014

3.1.2 ARQUEANO/PALEOPROTEROZÓICO
O Arqueano, de 4,0 a 2,5 Ga, e o Paleoproterozóico, de 2,5 Ga a 1,7 Ga, estão representados pelos complexos Luis Alves,
Atuba, Máfico-Ultramáfico de Piên e São Francisco (figura 3.1.2).
O Complexo Atuba restringe-se ao Primeiro Planalto Paranaense, correspondendo ao embasamento cristalino das sequências
meta-vulcano-sedimentares sobrepostas (grupos Açungui e Setuva). Na literatura geológica são encontradas várias denominações, de
acordo com as localidades estudadas e autores (por ex.: Complexo Pré-Setuva, Domínio Curitiba, Formação Meia Lua etc.). Trata-se de
uma unidade geológica de extrema complexidade, formada em diferentes ambientes geológicos e onde há discordâncias nos detalhes,
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b) ouro: há várias ocorrências auríferas situadas nesta unidade. Nas regiões de Porto de
Cima e São João, a MINEROPAR executou pesquisas para ouro primário, chegando a
resultados positivos com a delimitação de depósitos econômicos (SALAZAR JR., 1992).
As pesquisas foram paralisadas devido às dificuldades impostas pelas instituições
ambientais, tendo em vista o forte apelo de preservação ambiental desta região.
c) rocha ornamental: na região de Serra Negra, município de Guaraqueçaba, ocorrem
charnoquitos que podem ser explorados para pedra ornamental.
d) saibreiras: ocorrem inúmeras pedreiras nesta região para a retirada de saibro.

recristalização em condições do fácies anfibólito alto a granulito e posterior retrometamorfismo no fácies
xisto verde. Englobam estes corpos juntamente com corpos de natureza básica que ocorrem nas proximidades
(hornblenda-metagabros, anfibólitos e gnaisses anfibolíticos). Porém Machiavelli (1991) contesta esta
consaguinidade, sugerindo que os corpos básicos tenham uma associação com os gnaisses granulíticos.
Siga Jr. (1995), Machiavelli (1991) e Basei et al. (1992) mencionam a possibilidade de as rochas
metabásicas e metaultrabásicas de Piên representarem restos de um fundo oceânico obduzido no Proterozóico
Superior, definindo assim uma possível sutura entre os complexos Luis Alves e Atuba. Ribas (1993) descreve
a ocorrência de testemunhos de rochas metassedimentares, na forma de lentes de magnetita-quartzitos de
caráter itabirítico, granada-quartzitos e granada-sillimanita-quartzitos.
Na região do Rio Cacatu, em Antonina, ocorrem xistos magnesianos correlacionáveis a este complexo.
Os principais recursos minerais desta unidade geológica são:
a) talco: as ocorrências mais importantes são as lentes de talco-xistos situadas nas localidades de
Campina dos Maias e Ribeirão Poço Frio, próximo à divisa Paraná – Santa Catarina. Outra ocorrência
menor, de talco-xistos, situa-se próximo à localidade de Trigolândia. As lentes de talco-xistos ocorrem
associadas aos xistos magnesianos, inseridos nas sequências básica-ultrabásicas. O talco foi formado
por processos de esteatização dos piroxênios.
b) caulim: próximo a Trigolândia ocorre um bolsão pegmatóide alterado, limitado por falha no contato
com rochas micáceas ferromagnesianas. Grada lateralmente para rocha quartzo-fedspática alterada. A
análise deste caulim, feita no TECPAR, indicou excelente qualidade para ser usado na cerâmica branca.
Foi delimitada uma extensão superficial de 750m².
c) amianto: ocorrem veios finos de crisotila, raramente atingindo 5 mm de espessura, provavelmente de
geração tardia de serpentina. Cortam irregularmente as rochas ultramáficas serpentinizadas.
d) ferro: diversas ocorrências de ferro foram assinaladas por Trein, Muratori e Fuck (1969) durante
os trabalhos da Comissão da Carta Geológica do Paraná. De modo geral, são lentes e camadas de
magnetita-quartzitos, com ocasionais bolsões de magnetita compacta, intercalados em migmatitos e
anfibólitos. Foi assinalada uma ocorrência de formação ferrífera (hematita e quartzo) na localidade
de Lagoa dos Pretos.
e) ouro: a ocorrência de Trigolândia é conhecida há bastante tempo, principalmente de ouro secundário
em aluviões. São reportados também veios de quartzo com sulfetos auríferos. Em Trigolândia ocorre
um veio de quartzo-pirita aurífero, concordante com foliação dos gnaisses anfibolíticos encaixantes e
de direção N60oW35oSW.

3.1.2.2 COMPLEXO ATUBA
O Complexo Atuba é constituído por gnaisses biotíticos e anfibolíticos (dioritos, quartzo-dioritos,
trondhjemitos/tonalitos e granodioritos com biotita e anfibólio), migmatitos (mesossomas tonalíticosgranodioríticos-graníticos e leucossomas tonalíticos-graníticos), lentes de gnaisses granulíticos e granitóides
deformados cálcio-alcalinos e alcalinos (SIGA JR., 1995; SIGA JR. et al., 1995; KAULFUSS, 2001; HARARA et
al., 2005). Esse complexo é recoberto parcialmente pelos metassedimentos do Grupo Açungui, através de
falhas de cavalgamentos, sendo seu contato com o Cinturão Granítico Piên-Mandirituba definido por uma
zona de cisalhamento. O padrão estrutural desse terreno é caracterizado por um bandamento regional em
migmatitos e gnaisses paralelo à foliação, com direções predominantes N40-60E/50º-70ºNW.
As idades U-Pb em zircões dos gnaisses biotíticos e anfibolíticos, dos gnaisses granulíticos e dos
granitóides deformados cálcio-alcalinos dos núcleos (Betara, Tigre e Setuva) do embasamento dos grupos
Setuva e Açungui, concentram-se ao redor de 2,1 Ga (SIGA JR. et al., 1995; KAULLFUSS, 2001; HARARA et al.,
2005) e indicam que o período do metamorfismo regional de fácies anfibólito a granulito, com migmatização
e granitogênese associadas, ocorreu durante o Paleoproterozóico.
O principal recurso mineral desta unidade são pedreiras para a extração de agregados minerais e outros produtos
para a construção civil da região de Curitiba, situadas principalmente em São José dos Pinhais, Campo Largo
e Colombo. As antigas pedreiras transformadas em parques municipais de Curitba (Tanguá, Paulo Leminski, por
exemplo), são das rochas deste complexo. O ouro foi minerado nas rochas deste complexo, como nas minas hoje
desativadas de Ferraria e Timbotuva no município de Campo Largo. Também há indícios da explotação de ouro no
bairro Santo Inácio e Parque Barigui, em Curitiba. Cabe mencionar que a cidade de Curitiba teve seu início na região
do Rio Atuba, com o trabalho de garimpeiros que subiram a Serra do Mar, vindos do litoral à procura de ouro, nos
aluviões dos rios da região, cuja fonte primária se relaciona a veios de quartzo nas rochas do Complexo Atuba.

3.1.2.3 COMPLEXO MÁFICO ULTRAMÁFICO DE PIÊN
O Complexo de Piên compreende as seguintes associações litológicas:
a) cataclásitos gnáissicos, rosados, com variações locais para gnaisses graníticos e migmatitos
cataclasados
b) rochas calciossilicáticas anfibolíticas com intercalações de mármores e gnaisses; microgranito félsico
foliado
c) migmatitos leptiníticos
d) serpentinitos, talco-xistos, peridótitos serpentinizados e metanoritos
e) anfibólitos e anfibólio-gnaisses
Essas rochas estão distribuídas próximo ao contato dos gnaisses granulíticos pertencentes ao Complexo
Luis Alves e aos litotipos gnáissico-migmatíticos do Complexo Atuba. Ocorrem sob a forma de pequenas
lentes, centimétricas a decamétricas, ou constituindo corpos que atingem no máximo 10km de extensão
por 2km de largura. Variedades composicionais podem ser observadas onde níveis centimétricos ricos em
piroxênios (olivina-websteritos) alternam-se com níveis a piroxênio e olivinas (lherzólitos ou harzburgitos)
e níveis essencialmente olivínicos (dunitos). Tanto nos arredores de Piên como em Tijucas do Sul são comuns
exposições de serpentinitos, sugerindo porções mais ricas em olivinas.
Na região de Piên, Campina dos Crispins, Campina dos Maias e Trigolândia, ocorrem três grupos principais
de rochas: dois deles referem-se a sequências metaultrabásicas de composição peridotítica (dunitos,
harzburgitos e lherzólitos) e piroxenítica (olivina-piroxenito, olivina-websteritos e piroxenitos). O terceiro
grupo engloba rochas portadoras de plagioclásio, caracterizando a presença de litotipos metabásicos de
composição gabronorítica (clinopiroxênio-noritos). Nos metaperidótitos, predominam ortopiroxênios e
olivinas, além de serpentinas, de modo subordinado clinopiroxênio, espinélio, opacos e raramente anfibólio.
Ocorrem ainda clorita, flogopita, anfibólios (pargasita e tremolita-actinolita), carbonatos e opacos.
Girardi (1969) e Girardi e Ulbrich (1980) estudaram detalhadamente os corpos básicos e ultrabásicos de
Piên, principalmente os corpos de Campina dos Maias e Campina dos Crispins, sugerindo origem magmática,

3.1.2.4 COMPLEXO SÃO FRANCISCO DO SUL
No Paraná, ocorre em uma pequena extensão a norte e nordeste de Guaraqueçaba. É constituído por
gnaisses e migmatitos tonalíticos, trondhjemitos, granodioríticos e monzograníticos com badamento e/ou
foliação milonítica. Enclaves anfibolíticos concordantes, dioríticos a quartzo monzodioríticos, são frequentes.
A formação destas rochas se deu aproximadamente há 2.2 Ga (CURY, 2009; CURY et al., 2008; CURY et al.,
2010; BASEI et al., 1990; SIGA JR., 1995).

3.1.2.5 FORMAÇÃO RIO DAS COBRAS
Definida por LOPES (1987), a Formação Rio das Cobras aflora em faixas estreitas e alongadas, sugerindo
que sua distribuição esteja condicionada a grandes lineamentos com direção NE-SW. É constituída por
biotita-xistos, muscovita-biotita xistos, clorita-xistos, calcoxistos e quartzo-xistos, com xistos granatíferos
subordinados. Quartzitos, magnetita-quartzitos e metaultrabásicas afloram localmente.
Não há datações geocronológicas desta unidade geológica. Está inserida neste item por sua posição
geográfica junto com o Complexo Luis Alves. Ela pode ser Meso ou Neoproterozóica.
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3.1.3 MESOPROTEROZÓICO

3.1.3.1 GRUPO SETUVA

Compreende as litologias formadas entre 1.600 Ga e 1.000 Ga. No Estado do Paraná é representado pela sequência metavulcano-sedimentar denominada Grupo Setuva e pelo Complexo Turvo-Cajati (figura 3.1.3).

Trata-se, originalmente, de uma sequência vulcano-sedimentar marinha,
metamorfizada no grau fraco a médio, com característica deformação em estado dúctil.
É constituído por duas formações: Perau e Água Clara.

FIGURA 3.1.3 – OCORRÊNCIA DAS ROCHAS MESOPROTEROZÓICAS
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Formação Perau
A Formação Perau tem sua área-tipo na região da Mina do Perau, no município de
Bocaiúva do Sul, ocorrendo numa estreita faixa que bordeja a Falha da Lancinha,
no seu lado noroeste, até desaparecer por baixo dos arenitos da Formação Furnas,
em direção sudoeste. Engloba quartzitos, calcioxistos e metacalcários, quartzobiotita-muscovita xistos, biotita-xistos, anfibólio-xistos e xistos grafitosos com
intercalações de rochas metavulcânicas, formações ferríferas e níveis mineralizados
a chumbo-zinco-prata e barita (FRITZONS JR. et al., 1982).
Esta formação hospeda várias minas e ocorrências de chumbo, zinco e prata,
especialmente no Vale do Ribeira (minas do Perau e Canoas), que foram exploradas
extensivamente por longo período no século XX. O minério era tratado na Mina
de Panelas, em Adrianópolis. Além desses metais, existem ocorrências de barita
que foram lavradas por muitos anos (jazida de Água Clara, próxima a Tunas, e do
Tigre, na localidade homônima, no município de Bocaiúva do Sul).
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Formação Água Clara
De acordo com Pontes (1982), as rochas da Formação Água Clara constituem
uma faixa alongada com direção NE/SW, prolongando-se desde Cerro Azul até
desaparecerem a SW sob a cobertura sedimentar da Bacia do Paraná. A Formação
Água Clara ocorre principalmente bordejando o complexo Granítico Três Córregos.
É constituída por litologias de dois fácies distintos: um metacarbonático (Fácies
Serrinha) e outro meta-vulcano-sedimentar (Fácies São Silvestre). O Fácies São
Silvestre é representado por associação de litologias de origem clástica (quartzomica xistos, quartzitos micáceos, metamargas e mármores impuros) e de origem
ígnea (metatufos básicos e metabásicos), sendo característica marcante nesse
fácies a presença de delgadas intercalações de formações ferro-manganesífera
bandada, alternando bandas ricas em Fe-Mn e bandas silicosas. O Fácies Serrinha
é representado por uma sequência predominantemente metacarbonática, com
intercalações menores de calcoxistos, mica-xistos e quartzitos micáceos.
Os metacalcários do Fácies Serrinha são minerados para a indústria cimenteira
(Votorantin), com importantes minas e jazidas no município de Rio Branco do Sul.
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Do mesmo modo que a Formação Perau, esta unidade geológica apresenta
potencialidades para mineralizações auríferas e de outros metais, associados a escarnitos.

3.1.3.2 COMPLEXO TURVO-CAJATI

Projeção UTM
Meridiano Central -51º

Este complexo foi definido como Sequência Turvo-Cajati por Silva e Algarte (1981),
com base na hipótese de que os ectinitos da região de Pariquera-Açu (SP) seriam prébrasilianos, correlacionáveis ao Grupo Setuva. No Paraná, esta unidade está mapeada
junto à divisa do Estado de São Paulo, entre os rios Capivari e Uberaba, com estreito
prolongamento ao longo do vale do Rio Pardinho, até o lineamento Lancinha, onde
pequenas lentes afloram a NE da represa do Capivari. Sua área total de exposição é
de aproximadamente 95km2. Pertencente ao domínio geomorfológico profundamente

Metabasitos

••

• 38 •••

dissecado do Vale do Ribeira, este conjunto de rochas sustenta parte da Serra das Pimentas, junto à margem norte do Rio
Uberaba.
A associação litológica compõe-se de: granada-sillimanita-biotita-quartzo xistos, actinolita-biotita xistos albitizados, xistos
albitizados, xistos calcio-silicáticos, mármores dolomíticos, muscovita-biotita-quartzo xistos e hornblenda-quartzo gnaisses.
A relação acima mostra que estas rochas incluem litologias metapelíticas, metapsamíticas, metacarbonáticas e metabásicas.
Apresentam passagens gradacionais entre si e abundantes evidências de migmatização e feldspatização, concordantes com as
estruturas metamórficas.
FIGURA 3.1.4 – OCORRÊNCIA DAS ROCHAS DO GRUPO AÇUNGUI E METABASITOS
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O Grupo Açungui, denominado originalmente Série Açungui por Derby (1878) e renomeado
por Salamuni e Bigarella (1967), é formado por um conjunto de rochas metamórficas de
baixo grau metamórfico, com a predominância dos metassedimentos clásticos finos (filitos
e metassiltitos) sobre os químicos (metacalcários e metadolomitos), de natureza marinha.
A estruturação regional mais evidente no mapa do Estado é de antiformas e
sinformas assimétricas, de eixos orientados para N60o – 70oE e mergulhos acentuados
predominantemente para SE, chegando a verticais junto às zonas de falhas.
A predominância da tectônica rígida sobre a dúctil, com os falhamentos controlando o
padrão das dobras regionais, caracteriza um domínio de shear-belt, interpretado por vários
autores como produto de uma colisão continental. Fiori (1987) reconheceu três eventos
tectônicos maiores, denominados respectivamente e em ordem geocronológica, de Sistema de
Cavalgamento Açungui, Sistema de Dobramento Apiaí e Sistema de Transcorrência Lancinha.
O Grupo Açungui subdivide-se nas formações Votuverava, Itaiacoca e Capiru e nas
sequências Abapã e Antinha. Estas unidades apresentam importante conteúdo em rochas
calcárias, utilizadas nas indústrias de cimento, cal e corretivo agrícola.
Formação Votuverava
A Formação Votuverava é composta por filitos, metacalcários, mármores, metamargas,
quartzitos e metaconglomerados. Merecem atenção os seus extensos pacotes de metacalcários
calcíticos, com teores de MgO muito baixos, matéria-prima para a fabricação do cimento.
Esta formação compreende as seguintes assembleias litológicas:
a) metassedimentos síltico-argilosos, compreendendo metassiltitos, metarritmitos,
filitos, filitos carbonosos, sericita filitos e metarcósios
b) quartzitos e quarto-xistos (estas rochas apresentam gradação para os metassiltitos)
c) metacalcários variados

2.5

N.7 Batólito Paranaguá

3.1.4.1 GRUPO AÇUNGUI

116

2.6

373

Piên-Mandirituba

Compreende as rochas formadas entre 1,0 Ga e 542 Ma, representado pela sequência
vulcano-sedimentar denominada Grupo Açungui, metabasitos e por granitos, de variadas
filiações magmáticas (figura 3.1.4).
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Os metacalcários calcíticos representam a principal matéria-prima para a fabricação
do cimento, constituindo o principal recurso mineral do Estado do Paraná. Há três fábricas
de cimento no Paraná, sendo duas situadas em Rio Branco do Sul e a outra em Campo Largo,
todas pertencentes à Votorantin. Atualmente está em construção uma quarta fábrica de
cimento no município de Adrianópolis, pertencente à Margem Cia de Mineração, além de
outras duas em fase de licenciamento.
Além do calcário para cimento, esta formação possui ocorrências, jazidas e minas de:
a) chumbo – zinco – prata: o Vale do Ribeira (Adrianópolis e Cerro Azul) já foi palco
de extensa mineração de chumbo, zinco e prata com várias minas (Perau, Canoas,
Pretinhos, Panelas, Barreiro, Rocha, Paqueiro), fornecendo o minério (sulfetos
– galena, esfalerita) para a Mina de Panelas em Adrianópolis, junto dela havia
uma planta de beneficiamento. Atualmente, estão paralisadas e a planta inativa.
Adrianópolis, na época da mineração do chumbo e zinco, contava com 17.000
moradores, a partir dos anos 90 recuou para 7.000, devido à sua paralisação. Hoje,
encontra-se em forte crescimento devido à implantação da fábrica de cimento.
Cabe salientar que Adrianópolis sofre um grave problema de passivo ambiental
relacionado à contaminação por chumbo, especialmente na região de Vila Mota.

b) fluorita: várias ocorrências em Adrianópolis e Cerro Azul. Em Adrianópolis existe a jazida de Sete
Barras e em Cerro Azul foi explorada a mina de Volta Grande, hoje paralisada
c) barita: na localidade do Tigre, município de Bocaiúva do Sul
d) filito: existem diversas ocorrências e minas de sericita-filito para a utilização na indústria cerâmica.
e) quartzitos: utilizados como saibro para pavimentação de estradas rurais

a) quartzitos
b) metaarcósios, metarenitos arcosianos, metassiltitos feldspáticos e metassiltitos, com cores branco a
cinza-claro, formando bancos maciços e raramente foliados
c) metaconglomerados grosseiros com seixos de rochas vulcânicas e matriz metaarenítica arcosiana
d) metavulcânicas básicas, ácidas e intermediárias, excepcionalmente ricas em potássio

Formação Capiru
A Formação Capiru ocorre nos municípios de Campo Largo, Campo Magro, Almirante Tamandaré, Colombo
e Bocaiúva do Sul. Junto com a Formação Itaiacoca é a responsável pela grande produção paranaense de
corretivo agrícola e cal (além de outros produtos), a partir de suas extensas jazidas de metadolomitos. Esta
formação, de origem estritamente metassedimentar, é constituída por mármores dolomíticos, intercalados a
filitos e quartzitos, acompanhados por espessos pacotes de metassedimentos síltico-argilosos. São notáveis
as ocorrências de estromatólitos (nos mármores dolomíticos), indicativos de remanescentes biológicos
(algas) comprovando o ambiente marinho de formação inicial destas litologias.

Sequência Antinha
Definida por Dias e Salazar (1983), esta sequência é subdividida em três unidades, cada uma delas
compreendendo várias associações litológicas:
a) unidade A – metassiltitos rítmicos, cinza-claro a escuro, localmente maciços metassiltitos nodulosos,
de cor cinza, associados a níveis de metaconglomerados e metarenitos finos, esbranquiçados;
metarenitos róseo-acinzentados, hornfélsicos; metarritmitos piritosos
b) unidade B – metarritmitos síltico-arenosos, metarenitos finos a microconglomeráticos com níveis e
camadas de metaconglomerados
c) unidade C – metacalcários cinza-claro a escuro. Estes metacalcários calcíticos são explotados para a
fabricação de cimento (Mina Santo Olavo – Votorantim)





Aspecto de grande relevância é que a área de ocorrência dos metadolomitos compõe parte relevante
do carst paranaense. Além da importância econômica (metadolomitos e Aquífero Carst), esta área apresenta
grande fragilidade ambiental, relacionada aos afundamentos cársticos. As sedes de Campo Magro, Almirante
Tamandaré, Colombo e Bocaiúva do Sul, estão em planícies cársticas, sujeitas a riscos geológicos (afundamentos
e colapsos).
Os metadolomitos são o principal recurso mineral desta formação. É a matéria-prima básica para a
produção de cal e corretivo agrícola, estando a produção concentrada nos municípios de Colombo, Almirante
Tamandaré e Itaperuçu. Estas rochas também são explotadas para a produção de brita, pedras para calçamento
(petit pavé), entre outras aplicações. Outro importante recurso mineral associado aos metadolomitos é a
água mineral (Aquífero Carst), com várias empresas atuando (Ouro Fino, Timbu, Clari e Frescale).
Por fim, semelhante à Formação Votuverava, a Formação Capiru possui várias ocorrências e minas de
sericita filito, utilizados na indústria de cerâmica branca.
Cabe mencionar ainda a potencialidade desta formação para depósitos de fosforita, muito importante
para a agricultura.

3.1.4.2 METABASITOS
Inseridos nas rochas dos grupos Setuva e Açungui, ocorrem diversos corpos de metabasitos. São rochas
ortoderivadas (metaígneas), de coloração verde escura a cinza esverdeada escura, com granulações de fina a
fina-média, esporadicamente grossa, com aspecto gabróico. Estas rochas possuem o anfibólio como constituinte
principal, com predomínio da hornblenda em relação à actinolita. Além do anfibólio, ocorre também plagioclásio
(oligoclásio, albita e rara andesina), quartzo, epidoto, biotita, clorita, granada, carbonato, titanita, opacos e
ainda traços de apatita e, às vezes, traços de sericita e hematita/goethita. Datações geocronológicas os situam
no Proterozóico Superior (OLIVEIRA et al., 2002).

3.1.4.3 GRANITOS
Formação Itaiacoca
Esta formação ocorre nos municípios de Ponta Grossa, Castro, Jaguariaíva, Sengés e Doutor Ulisses. Muito
semelhante à Formação Capiru, também de origem estritamente sedimentar, é constituída por mármores
dolomíticos, intercalados a filitos e quartzitos, acompanhados por espessos pacotes de metassedimentos
síltico-argilosos. Também são notáveis as ocorrências de estromatólitos (nos mármores dolomíticos),
comprovando o ambiente marinho de formação inicial destas litologias.
Diferente da Formação Capiru, a Formação Itaiacoca apresenta intensa mineralização de talco,
constituindo um verdadeiro distrito mineiro. O talco associa-se aos metadolomitos.
A Formação Itaiacoca possui extensiva explotação mineral de metadolomitos para a fabricação de cal e
corretivo agrícola, semelhante à Formação Capiru, e de talco.
O distrito mineiro de talco ocorre em duas áreas: ao sul, Itaiacoca, com 53,7km2; e ao norte, Socavão,
com 55,3km2. Em 69 frentes de lavra, ativas e paralisadas, foram estimados os seguintes volumes de minério
extraídos: 4,6 milhões de metros cúbicos na área de Itaiacoca e 2,9 milhões de metros cúbicos na área de
Socavão. As características do talco deste distrito mineiro estão descritas em Berg e Loyola (1987).


Granito é uma rocha ígnea, plutônica, de granulação fina, média ou grosseira. É composta essencialmente
por quartzo e feldspato, tendo como minerais acessórios anfibólios, micas e uma variedade de outros minerais,
a depender de sua origem.
Os granitos do Paraná (figura 3.1.5), Neoproterozóico a Eopaleozóico, situam-se no Primeiro Planalto
Paranaense, Serra do Mar e Litoral. As idades e variações na composição variam de acordo com suas origens
geotectônicas.
Complexo Granítico Três Córregos
Este complexo, com idade em torno de 610 Ma, foi denominado como Granito Três Córregos (Fuck e Muratori,
1966), por ocasião do mapeamento regional da Comissão da Carta Geológica do Paraná. Trata-se de um extenso
batólito polidiapírico que cobre mais de 3.700km2, indo de Campo Largo ao Vale do Ribeira, entrando no
Estado de São Paulo. Apresenta uma largura que varia de 10 a 30km. Ele foi mapeado em várias escalas, desde
1:250.000 até 1:50.000, principalmente nos seguintes projetos de âmbito regional: Carta Geológica do Paraná,
Projeto Ribeira (PROTEC/DNPM), Projeto SUDELPA (CPRM/SUDELPA), Projeto Sudeste do Estado de São Paulo
(CPRM/DNPM), Projeto Leste do Paraná (CPRM/DNPM) e Projeto Integração e Detalhe do Vale do Ribeira (CPRM/
DNPM). Pela MINEROPAR, foi objeto de reconhecimento geológico realizado por Santos e Felipe (1980), para a
avaliação de mineralizações escarníticas, pegmatíticas, hidrotermais e greisens.


Sequência Abapã
Esta unidade foi definida por Trein et al. (1985) como uma sequência meta-vulcano-sedimentar, até então
pertencente à Formação Itaiacoca. Suas características litológicas e genéticas justificam a sua separação.
Trata-se de uma sucessão de rochas metavulcânicas e metassedimentares clásticas, que afloram na
região de Abapã. As assembleias litológicas desta sequência são:
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FIGURA 3.1.5 – MAPA DO PARANÁ COM A ÁREA DE OCORRÊNCIA DOS CORPOS GRANÍTICOS
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Complexo Granítico Cunhaporanga
O Complexo Cunhaporanga é um extenso batólito com cerca de 3.000km2, situado
na borda ocidental do Primeiro Planalto Paranaense, sendo recoberto pelas rochas da
Formação Furnas e do Grupo Castro. Ao contrário do Complexo Granítico Três Córregos,
ele é extremamente pobre em exposições e requer a análise de dados indiretos e de
subsuperfície para ter a sua geologia conhecida. A tese de doutoramento de Guimarães
(2000) é o estudo mais abrangente e atualizado sobre este granitóide, tratando dos seus
aspectos geológicos, geofísicos, geoquímicos e mineralógicos.
Conforme este autor, os trabalhos mais importantes para o entendimento do
Complexo Cunhaporanga foram executados pela Comissão da Carta Geológica do Paraná,
pela CPRM e pela MINEROPAR. Ele foi descrito pela primeira vez por Oliveira (1927), que
registrou a grande dificuldade apresentada pelo espesso manto de alteração intempérica
e denominou-o Granito Cunhaporanga. Dos trabalhos posteriores que ajudaram a
compreender a faciologia deste complexo, merecem destaque os realizados por Fuck et
al. (1967a), CPRM (1977) e Kaeffer e Cunha (1974), que relataram a predominância de
granodioritos e quartzo monzonitos sobre os granitos.
Pinto-Coelho (1986) avaliou as anomalias uraníferas associadas ao Granito Serra do
Carambeí, inserido no Complexo Cunhaporanga.
Guimarães (2000) identificou três linhagens magmáticas, duas cálcio-alcalinas e
uma alasquítica. A primeira aflora no centro-norte e nordeste do complexo, formada
por dioritos, quartzo-monzodioritos, granodioritos, monzogranitos e sienogranitos. A
outra associação cálcio-alcalina aflora ao sul e engloba granodioritos, monzogranitos e
pórfiros. A linhagem alasquítica é formada por álcali-feldspato granitos, representada
pelos granitos Carambeí e Joaquim Murtinho.


3.1

Curitiba

N.6 Cinturão Granítico

magnetita. A composição petrográfica é de granito, monzonito e granodiorito.
Os principais recursos minerais deste complexo granítico são:
a) metais básicos e especiais: Santos e Felipe (1980) realizaram extenso
reconhecimento geológico na área de afloramento do Granito Três Córregos, para
seleção de alvos exploratórios. Reconheceram várias áreas com indícios positivos
para mineralizações associadas a pegmatitos, greisens e hidrotermalismo em zonas
de falhas. Este granito apresenta potencialidades para mineralizações auríferas,
estanho e tungstênio. Também ocorrem corpos menores alasquíticos, potenciais
para o uso na cerâmica branca
b) feldspato: os macrocristais presentes, em alguns fácies deste complexo granítico,
apresentam potencial para uso na indústria cerâmica. No Estado do Paraná já existem
investimentos industriais preliminares neste tipo de produção em Ponta Grossa
c) fluorita: a jazida de fluorita de Volta Grande, no município de Cerro Azul, está
associada a rochas metassedimentares do Grupo Açungui, na forma de enclaves
no Granito Três Córregos
d) rocha ornamental: este granito apresenta alta favorabilidade para Granito
Ornamental, já sendo inclusive lavrado para este tipo de minério, bem como
saibro para revestimento de estradas

4. Complexo Granitico Três Córregos
5. Complexo Granítico Cunhaporanga
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Hasui, Cremonini e Born (1984) distinguiram duas variedades petrográficas: a) a de maior expressão é marcada pela presença
de megacristais de microclíneo róseo a esbranquiçado, quartzo, oligoclásio, biotita e hornblenda. Os minerais acessórios
são apatita, titanita, zircão, ilmenita e minerais opacos. Os megacristais têm dimensões centimétricas e excepcionalmente
decimétricas. Mineralogicamente varia de granitos típicos até monzonitos e granodioritos, com ocorrências menores de quartzodioritos. São observados enclaves ou xenólitos de anfibólitos, além de veios pegmatíticos, indicando processos pneumatolíticos
tardios. b) a segunda variedade aflora em intrusões menores nas regiões de Capão Bonito e Ribeirão Branco, na forma de
rocha granitóide rósea e equigranular, leucocrática e com textura média a grossa, excepcionalmente porfirítica. A composição
mineralógica é bastante restrita, formada por quartzo, microclíneo, oligoclásio, raramente ortoclásio e alguma biotita ou
••
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Suíte Álcali-Granitos
Esta suíte granítica é constituída pelos seguintes corpos:
 Granito Anhangava
 Granito Graciosa
 Granito Alto Turvo
 Granito Guaraú
 Granito Rio do Salto








Granito
Granito
Granito
Granito

hornblenda e biotita. Como minerais acessórios ocorrem titanita, allanita, leucoxênio, fluorita, zircão,
apatita e opacos.

Morro Redondo
Marumbi
Serra da Igreja
Agudos do Sul

Granito Guaraú
O Granito Guaraú, com 100km2 de área, aflora principalmente no sul do Estado de São Paulo, próximo à BR166, com uma pequena porção no Estado do Paraná (KAUL, op. cit.). Este corpo granítico apresenta duas unidades
faciológicas: Unidade Desemborque e Unidade Azeite (OLIVEIRA, 1987), sendo que apenas esta segunda ocorre
no Paraná. Trata-se de um biotita álcali-feldspato granito de coloração rósea, equigranular, granulação média
a grossa, constituído por mesopertita (+ albita), quartzo, biotita e minerais acessórios (magnetita, ilmenita,
allanita, zircão, fluorita e turingita) (KAUL, 1997). Ambos fácies deste granito apresentam alterações tardi a
pós magmáticas, caracterizados por albitização, veios quartzo-feldspáticos e greisens.

São conhecidos como os “granitos da Serra do Mar”. Estes granitos estão associados a um magmatismo
em regime extensional pós-orogênico. Ocorrem no setor sudeste do Paraná e nordeste de Santa Catarina,
individualizados principalmente em folhas, mapeadas na década de 1960, pela Comissão da Carta Geológica
do Paraná e por Maack (1961), e na década de 1970 pela CPRM (1977).
Os maciços graníticos apresentam dimensões variadas, constituindo desde pequenos stocks até batólitos,
cujas denominações têm por base a toponímia regional: Anhangava, Graciosa, Alto Turvo, Rio do Salto,
Morro Redondo, Marumbi, Serra da Igreja e Agudos do Sul. Caracterizam-se pela natureza alcalina, textura
equigranular e isotrópica, em contraste com a pronunciada foliação dos gnaisses e migmatitos encaixantes,
com os quais os contatos são normalmente realizados através de zonas de falha.

Granito Rio do Salto
Situado entre os corpos graníticos Alto Turvo e Graciosa, é um pequeno corpo granítico ainda pouco
estudado. São descritos na literatura os seguintes fácies: biotita sienogranitos, alcali-feldspato granitos e
monzogranitos com estruturas isótropas e texturas xenomórficas (PARANÁ, 2013).

Granito Anhangava
Descrito por Fuck (1967a), ocupa uma superfície aproximada de 60km2, constituindo o morro homônimo,
no município de Quatro Barras. Faz parte da Serra do Mar, conhecida no local como Serra da Baitaca. O
mesmo autor menciona relações de contato intrusivas deste granito em rochas migmatíticas aflorantes a
leste de Piraquara, Complexo Atuba, evidenciadas pela presença de filões félsicos.
Este maciço exibe uma grande variedade de litotipos, com o predomínio de termos leucocráticos, de
cores cinza, cinza-rosado e róseo, equi a inequigranulares, com granulação variável de fina a grossa. São
constituídos por quartzo, feldspato potássico, albita-oligoclásio, biotita, hornblenda, anfibólios sódicos
(riebeckita-arfvedsonita) e piroxênios (aegirina-augita). Os minerais acessórios são: zircão, titanita, allanita,
apatita, fluorita e opacos, e como produtos de alteração ocorrem epidoto, clorita, sericita e carbonato.
Existem numerosas pedreiras, desde as de grande porte até pequenas lavras, para a produção de rocha
ornamental, blocos poliédricos e agregados minerais (brita), concentradas na porção ocidental dessa região,
particularmente junto à Borda do Campo. Uma empresa extrai blocos para rocha ornamental na porção centronorte do maciço. O nome comercial é Rosa Curitiba, classificado como biotita sienogranito de coloração rósea
claro acinzentada, com pontuações negras, equigranular e granulação média a grossa (NAGALLI, 1991).

Granito Morro Redondo
Este corpo granítico ocupa área superior a 250km2, no extremo sudeste do Paraná, a oeste de Garuva,
com exposições equivalentes no Paraná e Santa Catarina.
Distribui-se no âmbito do Complexo Luis Alves, apresentando feições cataclásticas e miloníticas próximo
às bordas. Foi identificado inicialmente por Maack (1961), sendo cartografado posteriormente por Trein et al.
(1969) e Muratori et al. (1969).
De modo geral, observam-se granitos isótropos nas porções mais centrais e mais cataclasados nas
bordas. Os litotipos mais comuns apresentam granulação média, equi a inequigranulares, raramente
porfiríticos, leucocráticos e de coloração cinza-clara. Essas rochas apresentam normalmente textura granular
hipidiomórfica, constituídas por quartzo, feldspato alcalino, albita, biotita, hornblenda, anfibólios sódicos
(riebeckita-arfvedsonita), piroxênios (aegirina-augita), além de olivina (faialita). Os acessórios comuns são
titanita, apatita, rutilo, fluorita e opacos. Como produtos de alteração ocorrem clorita, epidoto, muscovita
e argilo-minerais. Na sua porção sul, ocorrem rochas vulcânicas associadas, de natureza alcalina.
Kaul (1997) divide o granito Morro Redondo em duas unidades: a) unidade Papanduva – riebeckita-aegirinafeldspato granito (cinza-claro a azulado); e b) unidade Quiriri – biotita sienogranitos (cinza-rosa ou rosaclaro). Derrames vulcânicos de composição predominantemente ácida (riolitos), na porção norte do maciço, se
estendem até alguns quilômetros a oeste do corpo e mantêm a mesma identidade petrográfica e química com
a unidade Papanduva. Ocorrem raros afloramentos de rochas vulcânicas intermediárias (andesitos e andesibasaltos) e vulcânicas básicas (basaltos).
Este granito é explorado para rocha ornamental: ocorrem explotações em duas regiões: na borda NE,
na localidade de Pirizal, município de Guaratuba, próximo à BR-101, e no Rio São João, sendo denominado
Granito Cerro Azul (NAGALLI, 1991). Trata-se de um riebeckita-aegirina-álcali granito. As reservas são de
15.000 m3. Na borda SE do maciço, no município de Garuva, são produzidos apenas paralelepípedos. Na região
do Quiriri, há explotação de caulim.

Granito Graciosa
Delimitado parcialmente por Maack (1961) e descrito por Cordani e Girardi (1967), ocupa uma superfície
superior a 300km2, ocorrendo a NE de Curitiba. Forma as Serras do Ibitiraquire (onde situa-se o Pico Paraná) e
Graciosa. Este corpo tem direção geral NE e faz contatos tectônicos com rochas encaixantes dos complexos Atuba
e Luiz Alves.
Este granito apresenta grande variedade de litotipos, predominando rochas leucocráticas, com cores
cinza-claras e rosadas, de granulação média, localmente porfiríticas, com porções isentas de minerais máficos
e outras ricas em biotita e anfibólios. Constituído por quartzo, feldspato potássico, albita-oligoclásio,
hornblenda, biotita, anfibólios sódicos (riebeckita-arfvedsonita) e piroxênios (aegirina-augita). Como
minerais acessórios ocorrem zircão, titanita, allanita, fl uorita e opacos, com clorita, muscovita, epidoto e
carbonatos como minerais de alteração.

Granito Marumbi
Descrito originalmente por Maack (1961) e Cordani e Girardi (1967), ocupa uma superfície de 80km2,
alongado no sentido NE, e localizado a oeste da cidade de Morretes. Faz contatos com as rochas do Complexo
Atuba a oeste, e do Complexo Luis Alves a leste. Apresenta fácies bastante homogênea, leucocráticos,
equigranulares, com granulação média e cor cinza-clara a rosada. Tem como minerais dominantes: quartzo,
K-feldspato, plagioclásio e biotita. Maack (1961) descreve uma tendência menos alcalina para este granito
em relação aos granitos Graciosa e Anhangava. Tal tendência é também sugerida por Cordani e Girardi (1967).
Ainda de acordo com estes autores, as relações de contato com as rochas encaixantes são por falhas.

Granito Alto Turvo
Forma a Serra da Virgem Maria, a noroeste da localidade de Serra Negra, município de Guaraqueçaba. É
um dos menos conhecidos maciços graníticos da Serra do Mar, devido às dificuldades de acesso. Possui uma
área aproximada de 120km2, coberto por densa vegetação (Mata Atlântica). Tem relevo montanhoso com
altitudes de até 1.500m (KAUL, 1997). Faz contatos ao norte com rochas do Complexo Atuba e ao sul com as
do Complexo Luis Alves.
Trata-se de um hornblenda biotita granito de coloração cinza clara ou cinza clara rosada, equigranular,
granulação grossa e constituído por feldspato alcalino pertítico, plagioclásio (albita e oligocláso), quartzo,
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Granito Serra da Igreja
Ocupa uma superfície próxima de 90km2, distribuindo-se a leste da Formação Guaratubinha. Seus
limites foram estabelecidos por Muratori et al. (1969). Este granito apresenta fácies leucocrática, equi
a inequigranulares com granulação média e cores cinza-claro, cinza-rosado e róseo. MURATORI (op. cit.)
reportam seu caráter subalcalino.
Este corpo granítico apresenta forma alongada no sentido NE-SW e relações de contato por falha com as
rochas gnáissico-granulíticas do Complexo Luis Alves. Apenas na sua porção nordeste encontra-se balizado
pelas rochas gnáissicas do Batólito Paranaguá, apresentando-se nesta região intensamente deformado.

Granito do Cerne
A denominação de Granito Cerne foi proposta por MURATORI et al. (1966) para o corpo aflorante na
região de Bateias – Ouro Fino, município de Campo Largo. O granito ocupa estruturalmente o núcleo de uma
anticlinal de metassedimentos do Grupo Açungui, com direção geral NE-SW e dimensões de 19 x 4,5km. É
uma rocha de granulação média, raramente grossa, leucocrática, rósea. Os minerais principais são feldspato
potássico, quartzo, oligoclásio, biotita e hornblenda. Os minerais acessórios são zircão, apatita e opacos.
A textura é granular hipidiomórfica. As relações de contato são intrusivas com as rochas encaixantes,
desenvolvendo auréola de metamorfismo de contato. Localmente mostra relação por falha com as encaixantes
(FUCK et al, 1967a).
Este granito apresenta explotação de saibro para revestimento de estradas e pedreiras para extração de
agregados minerais e blocos poliédricos.

Granito Agudos do Sul
De acordo com Harara (2001), o Granito Agudos do Sul aflora a leste do município de Agudos do Sul-PR,
entre os granitos Palermo e Rio Negro, como um corpo de formato ovalado constituído essencialmente por
leucogranodioritos. Este granito é intrusivo nas rochas, também graníticas, do Cinturão Granítico PiênMandirituba. É constituído essencialmente por leucogranodioritos de granulação fina a média e grossa e
coloração principalmente rosa; bem como por quartzo, plagioclásio (albita a oligoclásio sódico), feldspato
(microclina, pertítica ou não), biotita e muscovita (2% a 4%) e raros cristais de granada. Os raros e
principais minerais acessórios presentes nas rochas são zircão, fluorita, titanita e apatita.

Granito Passa Três
O Granito Passa Três foi descrito por Piekarz (1981b). De acordo com Piekarz (1992), compreende uma
intrusão alongada N45°E, com cerca de 5km2 de área. Trata-se de um granito intrusivo nas rochas do Grupo
Setuva, fazendo contato por falha transcorrente com os metassedimentos do Grupo Açungui. Seu alojamento
foi possivelmente controlado por uma zona de cisalhamento transcorrente dextral, sendo pré ou sintectônico
a uma fase de deformação rúptil-dúctil. Está situado próximo à Escarpa Devoniana, na região de Povinho de
São João, município de Campo Largo. Sua mineralogia é constituída por microclínio, albita-oligoclásio, albita,
quartzo, anfibólio e biotita. Os minerais acessórios são: apatita, titanita, magnetita e zircão. Como minerais
secundários aparecem albita, microclínio, clorita, sericita, carbonatos, pirita, fluorita e argilo-minerais.
Este granito hospeda mineralizações de ouro em filões quartzosos, descritas por Piekarz (1992) e outros
autores, com destaque para a única mina de ouro no Paraná, da Mineração Tabiporã.

Granito Palermo
De acordo com Harara (2001), o Granito Palermo (GP), que corresponde à porção norte do antigo contexto
geológico do Granito Agudos do Sul, aflora entre os municípios de Tijucas do Sul e Mandirituba, ambos no
Paraná, orientado a grosso modo na direção N-S. Este granito encontra-se alojado ao longo do contato norte
de rochas gnáissicas granulíticas (aqui colocadas no Complexo Atuba) com os terrenos graníticos do Cinturão
Granítico Piên-Mandirituba. É constituído principalmente por monzo-sienogranitos e, subordinadamente,
quartzo monzonitos/quartzo sienitos “fracamente peralcalinos”, monzogabros e rochas graníticas híbridas
máficas e félsicas associadas.
Este maciço granítico possui várias pedreiras explotadas para fins ornamentais (NAGALLI, 1991).

Granito Chacrinha
Segundo Fritsons Jr. e Biondi (1983), este granito é um pequeno stock com 1,1km2 situado na região
de Bateias, município de Campo Largo. Tem forma oval, com eixo maior de direção norte, discordante da
estruturação regional. Trata-se de corpo possivelmente intrusivo nas rochas carbonatadas da Formação Água
Clara, não havendo maiores informações sobre sua composição.
Ocorre a lavra de lousas (paralelepípedos) em pequena escala.

Granito Rio Negro
De acordo com Harara (2001), o Granito Rio Negro, que corresponde à porção sul do antigo contexto
geológico do Granito Agudos do Sul, ocorre ao sul do município de Agudos do Sul e a leste do município de
Piên, ambos no Paraná. Este granito apresenta um formato elipsoidal irregular orientado aproximadamente
na direção N40-60E, e intrusivo no contato tectônico (zona de cisalhamento Piên-Mandirituba) do Cinturão
Granítico Piên-Mandirituba, com rochas gnáissicas granulíticas (aqui colocadas no Complexo Atuba). Este
granito apresenta uma “zonação concêntrica” onde afloram, do núcleo para as bordas, monzogabros, rochas
graníticas híbridas máficas e félsicas e, externamente, monzo-sienogranitos.
Assim como o Granito Palermo, este maciço granítico possui várias pedreiras explotadas para fins
ornamentais (NAGALLI, 1991).

Granito Piedade
O Granito Piedade constitui um corpo alongado NE-SW, intrusivo em metassedimentos do Grupo Açungui,
com 22km2 de área aproximada. Foi estudado em detalhe no projeto da Rio Doce Geologia e Mineração
– DOCEGEO1 (CHIODI FILHO et al., 1987). Tem caráter polifásico, controlado tectonicamente pela falha
de Morro Agudo. Os autores identificaram quatro domínios: álcali-sienitos, álcali-granitos, álcali-riólitos e
quartzo pórfiros. O domínio álcali-sienítico tem maior expressão, tratando-se de um hastingsita-quartzoálcali sienito, hastingsita álcali sienito e quartzo sienito acinzentado.
O domínio álcali-granítico ocorre na porção norte-centro-oeste do maciço. São rochas de granulação
média a fina, textura granular hipidiomórfica e coloração branco-acinzentada a avermelhada. É constituído
por microclina, albita, quartzo, plagioclásio, sericita, biotita, anfibólio sódico, pirita, rutilo e apatita.
Os álcali-riolitos e quartzo pórfiro representam a última manifestação magmática no Granito Piedade,
ocorrendo na forma de diques com orientação NNE e espessuras que atingem de 2 a 4m (CHIODI FILHO et
al., 1987).
Neste granito foram caracterizadas mineralizações de Mo-W do tipo pórfiro, conforme os trabalhos de
prospecção desenvolvidos pela DOCEGEO (CHIODI FILHO op. cit.).

Suíte Sieno-Granitos
Esta suíte intrusiva é representada no Paraná por sete corpos, encaixados principalmente nos filitos da
Formação Votuverava, a NW da falha da Lancinha:
 Granito do Cerne
 Granito Passa Três
 Granito Chacrinha
 Granito Piedade
 Granito Rio Abaixo
 Granito Santana
 Granito Itaóca


1. Subsidiária da Vale para pesquisas minerais.
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com alguma biotita; PEgc1C – biotita-monzogranitos grosseiros, esbranquiçados a rosados, com material
aplítico; PEgc1D – biotita-monzogranitos cinza rosados, inequigranulares, médios a grossos; PEgc1E –
biotita-monzogranitos porfiróides cinza claros.

Granito Rio Abaixo
O Granito Rio Abaixo é um pequeno corpo que aflora próximo a Rio Branco do Sul, intrusivo em
metacalcários calcíticos e filitos da Formação Votuverava. Foi avaliado com mais detalhe em projeto de pesquisa
preliminar pela MINEROPAR (MARTINI, 1982). Os contatos são geralmente tectônicos e verticalizados. Foram
identificados quartzo-monzonitos, granitos porfiríticos e alaskíticos com textura granofírica. Associados a
este granito ocorrem veios de quartzo com molibdenita, pirita, fluorita e limonita.
Este granito apresenta indícios de mineralizações de Au, Mo, Cu e Nb, de acordo com os resultados
do reconhecimento exploratório executado por MARTINI (op. cit.). Pesquisas posteriores não levaram a
concentrações econômicas destes metais, embora teores de minério tenham sido dosados para Au e Mo em
zonas de hidrotermalismo.

Granito Taici
Também denominado Granito Barra do Santana (FRITZSONS Jr.; BIONDI, 1983), em trabalho de síntese
das rochas graníticas do Paraná. Segundo Chiodi Filho et al. (1987), o Granito Taici ocorre de forma similar
ao Granito Estrela, sendo intrusivo nas rochas metassedimentares da Formação Água Clara, localizado a
oeste do Granito Piedade e do lado leste do lineamento Morro Agudo. Apresenta dimensões de 1,4 x 0,5km
e uma composição monzogranítica a granodiorítica. Variedades quartzo-feldspáticas e muito piritizadas
são comumente observadas, refletindo, a exemplo do Granito Piedade, a atuação de processos de alteração
hidrotermal (CHIODI FILHO et al., 1987).

Granito Santana
Este corpo granítico também foi denominado por alguns autores de Granito Pula Sapo (FRITZSONS JR.;
BIONDI, 1983). Seu reconhecimento se deve aos trabalhos de Piekarz (1981a) na prospecção de alvos na
faixa Perau, no núcleo do Tigre, realizada pela MINEROPAR. O autor identificou este pequeno corpo granítico
aflorante a norte do anticlinal do Setuva, intrudido nos metassedimentos da Formação Votuverava, sem
outras informações específicas ou descrição formal. Aparentemente tem similaridade com o Granito Rio
Abaixo, situado a sudoeste, no mesmo contexto geológico e com dimensões semelhantes.

Granito Banhado
Descrito no Projeto Leste do Paraná, realizado pelo Serviço Geológico do Brasil2 – CPRM (BATOLLA JR et al.,
1977), como um corpo irregular intrusivo em metassedimentos da Formação Capiru. Segundo Falcade (1982), sua
mineralogia é dada por microclínio, ortoclásio, plagioclásio, quartzo, biotita, muscovita, clorita e opacos.
Granito Estrela
Este corpo granítico, com dimensões de 2,5km x 1,5km, é constituído por rochas acinzentadas de composição
monzogranítica a granodiorítica. O granito é intrusivo em metassedimentos da Formação Água Clara, a oeste
do lineamento regional de Morro Agudo, apresentando características comuns com o Granito Piedade. De
forma similar ao Granito Taici, o Granito Estrela apresenta variedades quartzo-feldspáticas muito piritizadas,
refletindo a atuação de processos de alteração hidrotermal (CHIODI FILHO et al., 1987).

Granito Itaóca
Este corpo granítico aflora na região do Vale do Ribeira, na divisa do Paraná com São Paulo (FRITZSONS
Jr.; BIONDI, 1983). É um corpo elíptico, intrusivo em rochas do Grupo Açungui (quartzitos, xistos e
metacalcários), originando escarnitos e hornfels calciossilicáticos de filiação metassedimentar, devido ao
metamorfismo de contato.
Foi pesquisado em detalhe para tungstênio, fluorita e metais-base pelo IPT no Programa Pró-Minério de
São Paulo (MELLO, 1988). Segundo este autor, o granito é eopaleozóico, com cerca de 200km2, subdividido
em duas suítes tardi a pós-tectônicas (IPT, 1984, in MELLO, 1988): Suíte Itaóca – monzogranitos e quartzo
monzonitos cinzentos, e Suíte Saltinho – monzogranitos, granitos e quartzo sienitos róseos.
Este granito apresenta mineralizações de tungstênio (scheelita) em escarnitos e também de fluorita,
chumbo e cobre. Pesquisas indicaram pequena reserva de tungstênio com 115 mil toneladas de escarnitos
escuros com mais de 0,3% de WO3. A pesquisa foi interrompida nesta fase (IPT, 1984, in MELLO, 1988).

Granito Morro Grande
O Granito Morro Grande, situado no município de Cerro Azul, constitui um complexo intrusivo em
rochas metassedimentares da Formação Votuverava. Com 75km2 de área e forma alongada a grosseiramente
retangular, sustenta altas elevações no terreno, de até 1.300m. Segundo CHIODI FILHO (op. cit.), os trabalhos
de mapeamento permitiram delimitar quatro domínios faciológicos no maciço, a saber: domínio PEgc5A de
sienogranitos leucocráticos; domínio PEgc5B onde são encontrados tipos comuns dos domínios A e C; domínio
PEgc5C biotita-monzogranitos cinza rosados; domínio PEgc5D por biotita-granitos porfiríticos cinza claros.
Informações disponíveis de interesse econômico provêm dos levantamentos prospectivos realizados pela
DOCEGEO (CHIODI FILHO op. cit.). As conclusões dos autores indicam favorabilidade destes corpos para depósitos de
W, Mo, Sn, Au e Cu. Foram reconhecidas mineralizações de Sn-W, associadas à greisenização no domínio A.

Suíte Monzogranitos
Esta suíte intrusiva é representada no Paraná por cinco corpos, encaixados principalmente nos filitos da
Formação Votuverava, a noroeste da Falha da Lancinha:
 Granito Varginha
 Granito Taici
 Granito Banhado
 Granito Estrela
 Granito Morro Grande


Granitos Alasquíticos
Fuck, Marini e Trein (1967) registraram a presença de granitos alasquíticos dentro das áreas de ocorrência
de migmatitos (aqui englobadas no Complexo Atuba). Não obstante, suas áreas de afloramento são restritas e
não mapeáveis na escala regional, à exceção do que aflora na borda ocidental da Serra do Mar, a SE da cidade
de São José dos Pinhais. Trata-se de um granito equigranular, de textura média a grossa, róseo-avermelhado ou
esbranquiçado, com estrutura gnáissica subparalela à xistosidade das rochas encaixantes, cujos contatos são
gradacionais. Fraturamento, cataclase e milonitização são fenômenos generalizados dentro dele. A composição
mineralógica é de quartzo, microclíneo pertitizado, plagioclásio (geralmente oligoclásio), biotita decomposta,
zircão, alanita, clorita, caulim e magnetita.

Granito Varginha
O Granito Varginha foi subdividido em cinco fácies no projeto de prospecção da DOCEGEO (CHIODI
FILHO et al., 1987). Trata-se de um corpo alongado (2,5km x 10km), intrusivo em rochas das formações
Votuverava e Perau, com eixo maior alinhado segundo a estruturação regional (N30°E – S30°W). Seus litotipos
apresentam caráter dominantemente monzogranítico com algumas rochas caracterizadas como sienogranito
ou quartzo-monzonito. Os monzogranitos são em geral leucocráticos e portadores de biotita, havendo até
tipos ultraleucocráticos. A biotita é o principal mineral máfico.
A separação realizada pelos autores está reproduzida no mapa geológico, onde as variações faciológicas
foram identificadas como segue: PEgc1A – biotita-monzogranitos acinzentados grosseiros a porfiróides,
comumente cataclasados; PEgc1B – monzogranitos leucocráticos esbranquiçados, finos a microgranulares,

Cinturão Granítico Piên-Mandirituba
O Cinturão Granítico Piên-Mandirituba está alojado entre os complexos Luis Alves (sul) e Atuba (norte),
sendo constituído por três suítes graníticas deformadas cálcio-alcalinas de alto K, predominantemente meta2. Nome fantasia advindo da razão social Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais.
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3.1.5 PALEOZÓICO
O Paleozóico, no Estado do Paraná, está representado pelas sequências vulcano-sedimentares – Grupo Castro e Formação
Guaratubinha; pela Formação Camarinha e pela sequência sedimentar da Bacia do Paraná (figura 3.1.6).

FIGURA 3.1.6 – OCORRÊNCIA DAS ROCHAS PALEOZÓICAS
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aluminosas. Estas suítes compõem-se de quartzo monzodioritos e granodioritos sem
epídoto magmático; quartzo monzodioritos, granodioritos e leucogranodioritos com
epídoto magmático e monzogranitos sem epídoto magmático (HARARA, 2001).
O contato tectônico desse cinturão, com o Complexo Luis Alves e com a Suíte MáficaUltramáfica Piên, é marcado pela Zona de Cisalhamento Piên-Tijucas-Morretes, ao longo da
qual ocorre a Suíte Máfica-Ultramáfica Piên. As foliações protomiloníticas a miloníticas,
desenvolvidas nas rochas graníticas desse cinturão e definidas pela orientação de
K-feldspato, plagioclásio, quartzo, biotita, anfibólio e epídoto, apresentam direção
predominante N50E/69NW e teriam sido geradas durante o cavalgamento/empurrão de
N-NW para S-SE, responsável pela deformação desse cinturão, da Suíte Máfica-Ultramáfica
Piên e da porção norte do Complexo Luis Alves. Essa tectônica deformadora, que colocou
este cinturão sobre a Suíte Máfica-Ultramáfica Piên e sobre o Luis Alves, ocorreu sob
regime dúctil e dúctil-rúptil em condições metamórficas da fácies xisto verde (zona da
biotita) até o limite inferior da fácies anfibólito.
As assinaturas litoquímicas das três suítes graníticas desse cinturão indicam
suas compatibilidades com rochas graníticas cálcio-alcalinas da tipologia I de arcos
magmáticos (HARARA, op. cit.).
As idades U-Pb em zircões e titanitas indicam que a suíte granítica sem epidoto
magmático formou-se inicialmente entre 620 e 610 Ma, e a suíte granítica com epidoto
magmático formou-se tardiamente, entre 605 e 595 Ma. As idades K-Ar em biotita, entre
605 e 595 Ma, sugerem sincrônico período de deformação, resfriamento e estabilização
tectônica para as três suítes desse cinturão (HARARA, op. cit.). Os dados isotópicos
Sm-Nd indicaram idades-modelo (TDM) entre 2,3 e 2,1 Ga, valores de Nd (T) entre -18 e
-15 e valores de Sr 87/Sr 86(T) entre 0,704 e 0,708 para as três suítes graníticas e sugerem
rochas fontes máficas com maior e menor contaminação por rochas infracrustais
paleoproterozóicas (HARARA, op. cit.).
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Batólito Paranaguá
O Batólito Paranaguá é constituído pelas suítes graníticas denominadas de Morro
Inglês, Canavieiras-Estrela e Rio do Poço.
A Suíte Granítica Morro Inglês é constituída por granodioritos, monzogranitos
e sienogranitos cálcio-alcalinos de médio a alto K com biotita, anfibólio e epídoto
magmático, com megacristais de até 4cm de K-Feldspato. Apresentam textura porfirítica
e são isótropos a deformados ou com estrutura de fluxo. A Suíte Granítica CanavieirasEstrela é constituída por quartzo monzodioritos, granodioritos, monzogranitos cálcioalcalinos da tipologia I de médio a alto K com biotita, anfibólio e epídoto magmático,
isótropos a deformados com textura porfirítica. A Suíte Granítica Rio do Poço é constituída
por monzo-sienogranitos e sienogranitos, fracamente peraluminosos com biotita e/ou
muscovita e/ou epidoto magmático. Apresentam textura xenomórfica e rapakivi e são
isótropos e/ou deformados, ocorrendo ainda estrutura de fluxo magmático.
As idades U-Pb em zircões das rochas desse domínio indicam a formação das rochas
das três suítes graníticas entre 630 e 585 Ma.
Existe uma pedreira, ao longo da Rodovia Alexandra – Matinhos, explotando
agregados minerais. Ainda, existem ocorrências de ouro na Serra da Prata, que foram
pesquisadas nos anos de 1980.
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Furnas, sobrejacente, é bem definido, em uma inconformidade angular que separa as duas formações. Estas
relações de contato permitem atribuir-lhe uma idade eopaleozóica. Suas características deposicionais
indicam ambiente de sedimentação marinho.
A representação cartográfica da Formação Camarinha, no Mapa Geológico do Estado do Paraná, discrimina
duas associações litológicas:
a) siltitos, siltitos argilosos, argilitos e arenitos arcosianos
b) conglomerados polimíticos com matriz arcosiana e arenitos arcosianos

3.1.5.1
.1.5.1 GRUPO CASTRO
O Grupo Castro, de idade ordoviciana, formado durante a transição entre o final do Ciclo Brasiliano e a
cratonização da Plataforma Sulamericana, em bacia molássica, foi reconhecido inicialmente por Trein e Fuck
(1967). Ocorre nos municípios de Castro e Piraí do Sul, sendo recoberto a oeste pela Formação Furnas; a
leste, faz contatos por falhamento oblíquo com o Complexo Granítico Cunhaporanga.
Moro (1994) o subdividiu em quatro associações litológicas:
a) associação Tronco, de rochas vulcânicas intermediárias (andesitos) e ácidas (riolitos, tufos e ignimbritos)
b) associação Piraí do Sul – de rochas sedimentares (arenitos arcosianos, siltitos e lamitos)
c) associação Tirânia – de rochas vulcânicas ácidas (riolitos, ignimbritos, brechas piroclásticas) e
conglomerados líticos

3.1.5.4 SEQUÊNCIA SEDIMENTAR DA BACIA DO PARANÁ
A Bacia do Paraná é uma ampla região sedimentar-magmática do continente sul-americano, que inclui
porções territoriais do Brasil meridional, Paraguai oriental, nordeste da Argentina e norte do Uruguai,
totalizando uma área que se aproxima dos 1,5 milhão de quilômetros quadrados. No Paraná forma um extenso
arco, cujos limites a sul, centro e norte do Estado coincidem, grosseiramente, com os limites municipais de
Rio Negro/União da Vitória; Tibagi/Faxinal e Sengés/Jacarezinho.
O registro estratigráfico da Bacia do Paraná compreende um pacote sedimentar-magmático, com uma
espessura total máxima em torno dos 7 mil metros, coincidindo geograficamente o depocentro estrutural
da sinéclise com a região da calha do Rio Paraná. Fruto das atividades de pesquisa para hidrocarbonetos,
carvão mineral e urânio, somados a trabalhos de cunho acadêmico, dispõe-se, atualmente, de um quadro bem
consistente de seus aspectos litoestratigráficos.
Neste item, será descrito o registro sedimentar paleozóico. O registro sedimentar mesozóico, Formação
Botucatu, e o registro magmático, Grupo Serra Geral, estão descritos no item 3.1.6.
Os trabalhos que enfocam o arranjo espaço-temporal de seu arcabouço rochoso são diversificados e em grande
número, destacando-se o relatório de White (1908), tido como o “marco zero” na sistematização estratigráfica da
Bacia do Paraná. Na história da investigação geológica da bacia, algumas obras assumiram particular relevância
como sínteses de caráter regional, aí incluídos os trabalhos de Sanford e Lange (1960), Northfleet et al. (1969),
Scheneider et al. (1974), Soares et al. (1978), Almeida (1980), Fúlfaro et al. (1980) e Zalán et al. (1990).
A concepção atual do registro estratigráfico da Bacia do Paraná (MILANI, 1997) reconhece seis unidades
de ampla escala ou Supersequências (VAIL et al., 1977), dispostas em pacotes rochosos materializando
cada um deles intervalos temporais com algumas dezenas de milhões de anos de duração e envelopados por
superfícies de discordância de caráter inter-regional: Rio Ivaí (Ordoviciano- Siluriano), Paraná (Devoniano),
Gondwana I (Carbonífero-Eotriássico), Gondwana II (Meso a Neotriássico), Gondwana III (NeojurássicoEocretáceo) e Bauru (Neocretáceo).
As três primeiras supersequências são pilhas sedimentares que definem ciclos transgressivo-regressivos
ligados a oscilações do nível relativo do mar no Paleozóico e que serão descritas neste item.
No Mapa Geológico do Paraná, referência para este trabalho, a Supersequência Rio Ivaí está representada
pela Formação Iapó; a Supersequência Paraná, pelo Grupo homônimo, constituído pelas Formações Furnas e
Ponta Grossa; e a Supersequência Gondwana 1, pelos Grupos Itararé, Guatá (com as formações Palermo e Rio
Bonito) e Passa Dois (com as formações Irati, Serra Alta, Teresina e Rio do Rastro).

Os principais recursos minerais são:
a) ouro – o Grupo Castro apresenta potencialidades para mineralizações auríferas do modelo epitermal
associado a centros vulcânicos riolíticos (Arioli e Moreton, 1982) e Piekarz (1999). Foi pesquisada uma
área de 945 ha, situada 4km a sudoeste de Castro, onde foi obtida uma reserva total de 961,4 kg de ouro
b) argilas – a MINEROPAR pesquisou e identificou 22 ocorrências de argilas montmoriloníticas,
especialmente bentonitas, relacionadas ao Grupo Castro. Ensaios cerâmicos realizados no Serviço
de Laboratório (SELAB), da MINEROPAR, indicaram sua adequabilidade como matéria-prima para a
produção de cerâmica estrutural, branca e refratária
c) rocha ornamental e agregados minerais – existem extrações de rochas vulcânicas do Grupo Castro para
uso ornamental (riolitos, tufos e bombas vulcânicas), e pedreiras para a extração de agregados minerais

3.1.5.2 FORMAÇÃO GUARATUBINHA
As rochas vulcânicas da Formação Guaratubinha foram reconhecidas originalmente durante os trabalhos
da Comissão da Carta Geológica do Paraná, por Fuck et al. (1966). Segundo estes autores, a formação é
constituída por uma associação de rochas sedimentares e vulcânicas, ácidas e intermediárias, assentando-se
em discordância angular sobre os migmatitos, granulitos e granitos do Complexo Atuba.
De acordo com Daitx e Carvalho (1980), a sequência ocupa uma área de 210km2, na forma de uma faixa
de direção NNE-SSW, localizada a sudeste de Curitiba. Suas rochas mostram-se afetadas por falhamentos e
basculamentos, com as camadas mergulhando geralmente para sudeste e por vezes verticalizadas. Os autores
reconheceram sequências sedimentares, vulcânicas ácidas, intermediárias e rochas piroclásticas. Castro et
al. (1994) estabeleceram uma estratigrafia composta por cinco associações litológicas, com o predomínio
das sequências vulcânicas. Datações em rochas vulcânicas obtiveram idades de 602 ± 11 Ma e 560 ± 10 Ma.
Levantamentos geológicos e geoquímicos executados pela MINEROPAR (LICHT, 1988) identificaram
anomalias e feições geológicas consistentes para mineralizações auríferas.

3.1.5.3 FORMAÇÃO CAMARINHA
Supersequência Rio Ivaí – Grupo Rio Ivaí
O Grupo Rio Ivaí é constituído por três unidades, denominadas formalmente de formações Alto Garças,
Iapó e Vila Maria (ASSINE et al., 1994). No Estado do Paraná ocorre apenas a Formação Iapó.
A exposição em área das rochas da Formação Iapó, no Estado do Paraná, é extremamente pequena, não
sendo possível representá-las em escala regional. Ocorrem alguns poucos afl oramentos, nos municípios de
Castro, Piraí do Sul e Ponta Grossa. Foi definida por Maack (1947) na Serra de São Joaquim, nas proximidades
da cidade de Castro (PR). Nesta localidade, ocorrem 14,5m de diamictitos avermelhados com clastos
polimíticos (granitos, gnaisses, quartzitos, filitos, vulcânicas) de dimensões variadas, capeados por 2,0m de
siltitos cinza azulados com seixos, que são sobrepostos erosivamente por arenitos da Formação Furnas. Os
sedimentos da Formação Iapó foram depositados durante a Glaciação Gondwânica Neo-Ordoviciana.


Esta sequência sedimentar, de origem molássica, ocorre a noroeste de Campo Largo, contígua à falha da
Lancinha e à Bacia do Paraná. Denominada por Fuck (1966), ela tem sido interpretada como um dos resquícios
da sedimentação tardiorogênica do embasamento cristalino paranaense. Sua espessura estratigráfica
ultrapassa 1.000 m.
As litologias da Formação Camarinha compreendem siltitos, conglomerados polimíticos, arcósios e
argilitos, exibindo passagens rítmicas entre si. Sem evidências de metamorfismo e recristalização, esta
sequência mostra-se dobrada em estruturas dos tipos anticlinal e sinclinal, com eixos com caimento para NE
e os fl ancos mergulhando em ângulos de 30o a 80o para NW e SE.
Estas rochas exibem contatos normais e tectônicos com o grupo Açungui. O contato com a Formação
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Supersequência Paraná – Grupo Paraná
Dois termos, “Série Paraná” (Moraes Rêgo, 1931) e “Série Campos Gerais” (OLIVEIRA, 1927), disputaram a
primazia de nomear a seção devoniana da Bacia do Paraná. A partir de Lange e Petri (1967), tem prevalecido a
denominação litoestratigráfica de Grupo Paraná, empregada por diversos pesquisadores até os dias atuais.
Esta supersequência recobre os estratos ordovicianos-silurianos do Grupo Rio Ivaí, mas também pode
ser encontrada diretamente sobre os litotipos do embasamento da sinéclise. Sua porção basal coincide com
uma superfície de discordância notavelmente regular e aplainada, de tal sorte que sua geometria regional,
em particular a da Formação Furnas, configura um imenso banco, com cerca de 250m de espessura em toda a
sua ampla área de ocorrência. A espessura máxima atinge cerca de 800 m, observada no poço de Alto Piquiri,
na região oeste do Estado do Paraná.
A Supersequência Paraná constitui o segundo ciclo transgressivo-regressivo do registro estratigráfico da
Bacia do Paraná, sendo subdividida em duas formações: Furnas e Ponta Grossa.

Supersequência Gondwana I – Grupos Itararé, Guatá e Passa Dois
A Supersequência Gondwana I (MILANI, 1997) engloba o maior volume sedimentar da Bacia do Paraná,
aflorando num cinturão quase contínuo ao longo do perímetro da sinéclise, exibindo, em subsuperfície, uma
espessura total máxima da ordem de 2.500 m. Esta unidade encerra em seu registro atributos sedimentares
que refletem uma grande variedade de condições deposicionais, sucedendo-se no tempo e evoluindo entre
um contexto neocarbonífero de sedimentação com marcada influência glacial até um amplo e árido interior
continental com sistemas deposicionais fluviais, em evolução para terrenos com domínio de campos de dunas
no Mesozóico.
No Estado do Paraná, esta supersequência inclui os pacotes sedimentares dos grupos Itararé, Guatá e Passa
Dois. No conjunto, esta grande unidade posiciona-se temporalmente entre o Neocarbonífero e o Eotriássico.
Durante boa parte do Eocarbonífero, o Gondwana sul-ocidental postou-se a elevadas latitudes e tornou-se
o sítio de extensa glaciação continental. A presença de geleiras foi fator inibidor a uma efetiva organização de
sistemas deposicionais e à acumulação sedimentar expressiva. Este período reflete-se no registro estratigráfico
da Bacia do Paraná como uma significativa lacuna entre os estratos neodevonianos da Formação Ponta Grossa
e os neocarboníferos do Grupo Itararé. A sedimentação – em um contexto periglacial – foi retomada nessa área
com a progressiva migração do paleocontinente para norte, afastando-se assim do foco da glaciação.
O Grupo Itararé, porção inferior da Supersequência I, é representado pelos depósitos ainda diretamente
ligados à fase de degelo dos grandes glaciares, em ciclos de sedimentação que iniciam com materiais
arenosos que gradam para cima a seções argilosas (FRANÇA e POTTER, 1988), sendo comuns intercalações de
lamitos seixosos (diamictitos).
A deglaciação trouxe como consequência direta uma subida do nível relativo do mar, conceitualmente
identificada como “transgressão permiana” por Lavina e Lopes (1986). Sucede o Grupo Itararé o pacote
sedimentar do Grupo Guatá. Este pacote, pós-glacial, inicia com os depósitos da Formação Rio Bonito
(onde estão presentes camadas de carvão), interpretados como constituindo uma “extensa frente deltaica”
(NORTHFLEET et al., 1969) para, em seguida, na continuação da transgressão marinha, depositar os
sedimentos da Formação Palermo, constituídos por siltitos, siltitos arenosos, lentes de arenitos e folhelhos
cinza escuros relacionados à máxima inundação do “mar Palermo”. Resumindo, o Grupo Guatá corresponde a
uma transgressão marinha completa sobre os sedimentos glaciais do Grupo Itararé.
Em sequência inicia a sedimentação do Grupo Passa Dois com a Formação Irati em sua base. Esta
formação documenta um momento singular na evolução da Bacia do Paraná, com uma efetiva restrição à
circulação de águas entre a bacia e o oceano Panthalassa, culminando por desenvolver um contexto ambiental
hipersalino na bacia interior. Sob tais condições, acumularam-se folhelhos betuminosos na porção sul da
bacia (paranaense), exibindo um conteúdo orgânico quantitativo que atinge níveis dos mais elevados já
registrados em depósitos sedimentares do planeta, da ordem de 23%, sendo qualificados como geradores em
potencial para acumulações petrolíferas na área. Singular também é a paleofauna de vertebrados encontrada
no Irati, com os gêneros Mesosaurus e Stereosternum, répteis que permitiram a Du Toit (1927), ainda muito
cedo neste século, sugerir a deriva continental como uma possibilidade científica, em função da correlação
de tais fósseis com os equivalentes encontrados nos depósitos da Formação Whitehill, na África do Sul.
Na sucessão sedimentar, segue a Formação Serra Alta, um pacote de folhelhos cinza-escuros finamente
laminados, produto de decantação de argila em um contexto marinho de baixa energia (GAMA JR., 1979),
interpretados como depósitos relativos ao “afogamento” do “golfo Irati”. Na realidade, a última incursão
marinha importante documentada na Bacia do Paraná.
A sedimentação Passa Dois “pós-Serra Alta”, desenvolveu-se acompanhando uma definitiva tendência
regressiva em grande escala. Sistemas continentais passam a dominar a bacia de acumulação, representando o
assoreamento da bacia remanescente. Depósitos dominantemente pelíticos, com estruturas sedimentares ligadas
à ação de marés na Formação Teresina, dão lugar a um complexo progradacional de red beds incluindo lobos
deltaicos, pelitos lacustres, arenitos eólicos e depósitos fluviais (LAVINA, 1988) da Formação Rio do Rastro.
Em síntese, no arcabouço da Bacia do Paraná, a Supersequência Gondwana I documenta um ciclo
transgressivo-regressivo completo, que se inicia na base do pacote glacial pensilvaniano, atinge condições
de máximo afogamento marinho na Formação Palermo no Artinskiano, e encerra em depósitos continentais
que colmatariam a sinéclise já no início do Mesozóico.





Formação Furnas
É constituída por uma seção de arenitos quartzosos brancos, médios a grossos, caulínicos, que exibem
estratificações cruzadas de vários tipos. Na porção basal, são frequentes leitos conglomeráticos com até 1m
de espessura e, na intermediária, dominam arenitos de granulometria média que se intercalam a delgados
níveis de siltito e folhelho muscovítico, salientando o aspecto estratificado desse intervalo. Para o topo,
arenitos médios a grossos passam a dominar, mas também aparecem camadas de arenitos muito finos (ASSINE,
1996). As rochas desta formação se constituem no principal leito rochoso dos Campos Gerais e é onde estão
situadas as “Furnas” (poços de desabamento), uma feição geomorfológica característica desta formação.
Também sustenta a feição geomorfológica denominada de “Escarpa Devoniana”.
A Formação Furnas apresenta potencial econômico na extração de areia para a construção civil e
industrial, caulim, e ainda se configura como aquífero para a extração de água.
Na região da APA da Escarpa Devoniana já acontece ampla extração de areia dos pacotes da Formação
Furnas, devido, principalmente, ao esgotamento dos depósitos da Bacia do Rio Iguaçu, no Primeiro Planalto
Paranaense. Tendo em vista a fragilidade ambiental desta porção do Estado do Paraná (uma APA) e da existência
de valioso patrimônio cultural, é necessário, com urgência, estabelecer diretrizes para a exploração mineral na
região. Também, a questão da água subterrânea contida nos pacotes arenosos desta formação merece cuidados,
especialmente na região de Ponta Grossa, devido à carga poluidora deste grande centro urbano.
Formação Ponta Grossa
Descrita originalmente no Estado do Paraná, é representada por três membros: Jaguariaíva, Tibagi e São
Domingos (LANGE; PETRI, 1967). O membro Jaguariaíva é composto por folhelhos com cerca de 100m de espessura,
contendo lentes de arenito fino. Nos 20m superiores desse pacote, ocorre um folhelho preto laminado, carbonoso,
que configura um importante marco de correlação estratigráfica em subsuperfície, além de constituir potencial
gerador de hidrocarbonetos gasosos no domínio central da Bacia do Paraná. O membro Tibagi, areno-síltico,
corresponde à porção média da Formação Ponta Grossa. O Membro São Domingos, dominantemente pelítico,
documenta nova inundação em ampla escala, que fecha o registro devoniano.
A Formação Ponta Grossa ultrapassa os 600m de espessura em subsuperfície, com 300m remanescentes em
afloramentos. Assine (1996) atesta o paleoambiente plataformal marinho para grande parte desta formação.
Contém expressiva fauna fóssil de invertebrados marinhos, representada por braquiópodes, trilobitas,
equinodermas, celenterados, pelecípodes, gastrópodes, cricoconarídeos, ostracodes, caliptoptomatídeos,
anelídeos, com predominância dos braquiópodes, e faz parte do domínio paleogeográfico definido como
Província Malvinocáfrica.
Esta fauna peculiar habitou regiões de águas plataformais, provavelmente frias, que então ocupavam
porções do atual território brasileiro (Paraná, São Paulo, Goiás e Mato Grosso) e ainda o sul do Peru, Bolívia,
Paraguai, Uruguai, Argentina, Ilhas Falklands, Antártica e África do Sul (BOSETTI et al., 2007).
O potencial econômico da Formação Ponta Grossa é destinado à geração de hidrocarbonetos gasosos (gás
convencional e não convencional – shale gas). Neste caso, o interesse é para a ocorrência desta formação
em grandes profundidades, situada nas regiões oeste e norte paranaenses, e não em sua extensão aflorante.
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Formação Palermo
Esta formação é constituída por siltitos e siltitos arenosos, cinzentos a esverdeados, intensamente
bioturbados e com estratificação cruzada de pequeno porte. Trata-se de um pacote litológico muito homogêneo,
em cuja base ocorrem arenitos muito finos. Suas características sedimentares acusam um ambiente de deposição
marinho de plataforma rasa, abaixo da zona de influência das ondas, mas localmente sob a ação de correntes.
Com até 90m de espessura, ela repousa concordantemente sobre a Formação Rio Bonito.
Da Formação Palermo são extraídos folhelhos para a indústria de cerâmica vermelha, notadamente no
município de Imbituva.

Grupo Itararé
Este grupo, relacionado à Glaciação Permo-Carbonífera, é subdividido nas formações: Lagoa Azul (ou
Campo do Tenente), Campo Mourão (ou Mafra) e Taciba (ou Rio do Sul) – (FRANÇA; POTTER, 1988).



Formação Lagoa Azul
Esta formação caracteriza-se, principalmente, por folhelhos rítmicos (por vezes com clastos caídos) e
diamictitos síltico-argilosos, sendo frequentes intercalações de arenitos e conglomerados lenticulares. Na
base desta unidade ocorre um pacote arenoso e no topo um delgado horizonte de folhelhos, denominados,
informalmente, de “Folhelho Chocolate” (ROSTIROLLA et al., 2007). Na região de Campo do Tenente ocorre
este folhelho que tem ótimas características para o uso na cerâmica branca.


Grupo Passa Dois
Este grupo é constituído pelas formações Irati, Serra Alta, Teresina e Rio do Rastro.

Formação Campo Mourão
Esta formação é constituída por espessos pacotes de arenitos, sendo os mais clássicos os arenitos
Vila Velha (Parque Estadual de Vila Velha) e Lapa (Serra do Monge). Por serem mais resistentes à erosão,
configuram escarpas que se destacam na topografia. A espessura estimada dessa sucessão arenosa é de
aproximadamente 150m (ROSTIROLLA et al., 2007), contendo uma faciologia bastante variável, que sugere uma
origem subaquosa por correntes de água de degelo e fluxos turbidíticos rasos, associados a desembocaduras
fluviais. Para cima, esta formação exibe intercalações entre diamictitos, ritmitos, folhelhos e arenitos.


Formação Irati
Base do Grupo Passa Dois, a Formação Irati é constituída por argilitos e folhelhos intercalados, de cores
cinza-escuro a negro, pirobetuminosos e associados a níveis de calcários margosos, bastante silicificados em
superfície. A laminação dos folhelhos é plano-paralela e rítmica nas seções em que se intercalam folhelhos e
calcários. Os leitos carbonáticos mostram marcas de ondas, laminação cruzada e convoluta, oólitos e brechas
intraformacionais.
Esta formação não ultrapassa 40m de espessura, tem origem continental litorânea registrada no rico
conteúdo fossilífero (Mesosaurus brasiliensis, Stereosternum tumidum, crustáceos, troncos silicificados, peixes,
insetos e palinomorfos) e nas feições sedimentares. Estes fósseis permitem datar a formação como sendo
do Permiano Superior. Trata-se de uma formação de grande importância econômica devido à ocorrência dos
folhelhos pirobetumimosos, designados comercialmente de “Xistos Betuminosos”, explorados pela Petrobrás
para a retirada de petróleo por meio da PETROSIX.3


Formação Taciba
A Formação Taciba é constituída por uma porção inferior arenosa e uma superior diamictítica, com
intercalações de folhelhos e arenitos. Na sua porção superior, acima dos diamictitos e logo abaixo do contato
com a Formação Rio Bonito, ocorre um intervalo composto por uma unidade arenosa (Arenito Baitaca) e uma
pelítica (Folhelho Passinho), com clássicas ocorrências de fósseis marinhos permocarboníferos (ROSTIROLLA
et al., 2007).
No Mapa Geológico do Estado do Paraná consta apenas a Formação Mafra, correspondente à Formação
Campo Mourão. As demais litologias estão como “Grupo Itararé Indiviso”.
Quanto a recursos minerais, ocorrem pedreiras para a extração de agregados (brita) e saibro para
revestimento de estradas. Também o “Folhelho Chocolate” da Formação Lagoa Azul (ou Campo do Tenente)
apresenta boas características para o uso em cerâmica branca.
Grupo Guatá – formações Rio Bonito e Palermo


Formação Serra Alta
Esta formação é constituída por um pacote de até 90m de espessura, formado por argilitos, folhelhos e
siltitos cinza-escuros a negros, contendo lentes e concreções calcíferas, com estratificação plano-paralela. Estas
características indicam um ambiente deposicional marinho, de águas calmas e abaixo do nível de ação de ondas.
O conteúdo fossilífero é composto por peixes, pelecípodos e conchostráceos, além dos palinomorfos
encontrados em todas as formações paleozóicas da Bacia do Paraná, que situam esta sequência no
Neopermiano.


Formação Rio Bonito
Esta formação é subdividida nos membros Triunfo, Paraguaçu e Siderópolis (por não estarem
diferenciados no Mapa Geológico do Estado, serão descritos em conjunto). Compõe um espesso pacote de
arenitos esbranquiçados, finos a grossos, argilosos e micáceos, aos quais se intercalam nas seções basais
conglomerados, arenitos muito finos, siltitos, argilitos, folhelhos carbonosos e carvão. Sobre este pacote
repousam siltitos e folhelhos cinza a esverdeados, com níveis de calcário argiloso (margoso), geralmente
silicificados em superfície. Arenitos muito finos e fossilíferos intercalam-se localmente. As camadas superiores
da formação constituem-se de arenitos finos a muito finos, cinza-escuros, intercalados a siltitos e folhelhos
carbonosos, dentro dos quais ocorrem camadas de carvão.
A Formação Rio Bonito, com espessura aproximada de 300 m, tem origem fluvial no Membro Triunfo, de
plataforma marinha clasto-carbonática no Paraguaçu e litorânea no Membro Siderópolis (este aflora apenas
no Estado de Santa Catarina).
O potencial econômico da Formação Rio Bonito é para carvão e urânio. Existe, atualmente, uma mina em
produção da Companhia Carbonífera do Cambuí no município de Figueira. Além desta mina em atividade, as
principais jazidas devidamente avaliadas são: Sapopema e Campina dos Pupos, em Telêmaco Borba. Ainda,
existem ocorrências de carvão nos seguintes municípios: Siqueira Campos, Telêmaco Borba, Ipiranga, São
Mateus do Sul, Ibaiti, Harmonia e Irati.
O urânio, pesquisado nos anos 70 pela Nucleobrás, encontra-se em nível arenítico situado acima da
camada de carvão.


Formação Teresina
É formada pela intercalação de argilitos e folhelhos cinza-escuros com siltitos e arenitos muito finos
cinza-claros. No terço superior, intercalam-se calcários oolíticos, estromatolíticos e leitos de coquina. Os
sedimentos desta formação foram depositados em ambiente marinho raso, sob influência de marés. Sua
importância econômica está nas camadas carbonáticas para o uso como corretivo agrícola.


Formação Rio do Rastro
Esta formação encerra o Paleozóico da Bacia do Paraná. É uma sequência de siltitos e arenitos finos,
esverdeados e arroxeados, capeados por argilitos e siltitos avermelhados, com lentes de arenitos finos.
Seu conteúdo fossilífero é de pelecípodos, conchostráceos, restos de plantas, palinomorfos e anfíbios
(Labirintodonte). Sua origem é tipicamente de planície costeira, progradacional sobre os sedimentos
marinhos da Formação Teresina e continental fluvial nas seções superiores.
Trata-se de um pacote de até 400m de espessura, subdivido nos membros Serrinha e Morro Pelado,
indiferenciados no Mapa Geológico do Estado do Paraná.


3. Tecnologia desenvolvida pela Petrobrás, com a finalidade de extrair óleo combustível das rochas de folhelho pirobetuminoso.
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3.1.6 MESOZÓICO

FIGURA 3.1.7 – OCORRÊNCIA DAS ROCHAS MESOZÓICAS
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Três unidades litoestratigráficas compõem o Mesozóico no Estado do Paraná,
referenciadas no Mapa Geológico do Estado do Paraná (figura 3.1.1) e na figura 3.1.7.
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Formação Piramboia
Esta formação, com espessuras máximas em torno de 250 m, é formada por arenitos
de coloração esbranquiçada a avermelhada, finos a médios, síltico-argilosos, com
estratificação cruzada planar e acanalada. Aos arenitos intercalam-se finas camadas
de argilitos e siltitos, bem como leitos de arenitos conglomeráticos com seixos de
argilito. Um conglomerado basal com seixos de sílex ocorre com espessura de 1 a 2m. As
estruturas sedimentares e o conteúdo fossilífero, à base de conchostrácios, ostracodos e
vegetais continentais, indicam uma origem fluvial e areias litorâneas em forma de dunas.
O conteúdo fossilífero e as relações estratigráficas com a Formação Botucatu indicam
uma idade triássica para esta unidade.
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Trata-se da Supersequência Gondwana III de Milani (1997) e compreende o intervalo
do registro estratigráfico da Bacia do Paraná em que se posicionam os sedimentitos
eólicos das formação Piramboia e Botucatu e os magmatitos da Formação Serra Geral.
As rochas deste grupo são amplamente distribuídas pela Bacia do Paraná, e seus
sedimentitos continentais são representados dominantemente por fácies eólicas.
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Para Milani (1997), as formações Piramboia, Botucatu e Serra Geral compõem a
Supersequência Gondwana III, denominada como “Sequência Jurássica-Eocretácica”.
Compreende o intervalo do registro estratigráfico da Bacia do Paraná em que se
posicionam os sedimentitos eólicos da Formação Botucatu, flúvio-eólicos da Formação
Piramboia e as rochas magmáticas da Formação Serra Geral, originadas no início da
ruptura do continente Gondwana e surgimento do Oceano Atlântico.
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Formação Botucatu
A Formação Botucatu constitui-se de arenitos avermelhados, finos a médios, quartzosos, friáveis e normalmente
bimodais (fácies dunas). Geralmente nas suas porções basais a formação apresenta leitos de arenitos argilosos
mal selecionados. No Paraná, a base do arenito Botucatu assume caráter conglomerático, em bancos de até 5m de
espessura. A espessura total da unidade não ultrapassa 100m em toda a bacia.
Embora o seu contato com a Formação Piramboia seja concordante, suas relações estratigráficas com as
demais unidades inferiores são discordantes e erosivas. As características sedimentares apontam uma deposição
em ambiente eólico e desértico, com ambientes fluviais localizados. Sem conteúdo fossilífero, esta formação tem
a sua idade determinada a partir das relações estratigráficas, estendendo-se nos períodos Jurássico e Cretáceo.
O aspecto mais notável desta formação, junto com a Formação Piramboia, é que elas constituem o
Sistema Aquífero Guarani (SOARES et al., 2008) (figura 3.1.8).
A Formação Botucatu aflora na escarpa que separa o segundo do terceiro planalto paranaense, nas Serras da
Boa Esperança e Cadeado. Esta região é a principal zona de recarga do Aquífero Guarani (figura 3.1.8), portanto de
grande fragilidade ambiental.
Além de sua utilização como aquífero, este arenito, quando silicificado, é lavrado em algumas regiões paranaenses
(Jacarezinho, Ribeirão Claro) para uso como pedra de revestimento, calçadas e pisos em geral.

do Magmatismo Serra Geral (LOYOLA, 2000). Há dois tipos de depósitos: depósitos de argilas transportadas
e depósitos de argilas residuais.
Os depósitos de argilas transportadas são encontrados ao longo das margens de lagos, rios ou várzeas,
sendo formados pela ação das águas, onde houve o transporte das argilas.
Argilas residuais, ou primárias, são aquelas que permaneceram no local em que se formaram, devido às
condições adequadas de intemperismo, topografia e natureza da rocha-matriz, ocorrendo em áreas planas,
próximas a cursos de água. Não são típicos depósitos de várzea, pois tem muito pouca influência da deposição
de materiais transportados de áreas topograficamente mais elevadas. Ocorrem sempre ao longo de pequenos
rios ou nascentes, com pouca declividade e onde o lençol freático aflora próximo à superfície, em terreno
pouco acidentado. Nesses locais houve condições para que se desenvolvessem argilas, em vez dos espessos
pacotes de terra roxa. Os solos desses locais são chamados de “terra branca”, de baixa produtividade agrícola,
utilizados principalmente como áreas de pasto.
Tendo em vista o alagamento de enormes áreas pelas usinas hidrelétricas, restam poucos depósitos de
argilas transportadas. No momento, os principais depósitos são de argilas residuais.
Atualmente existem mais de 100 olarias em produção, concentradas especialmente nos municípios da
região oeste.

Formação Serra Geral
Trata-se de uma ampla província magmática que define uma gigantesca manifestação ígnea do Fanerozóico,
cobrindo aproximadamente 45% da área do Estado. Este evento traduziu-se como uma espessa sequência de
lavas, com idades de 134,7 milhões de anos (THIEDE; VASCONSELOS, 2008), que cobre praticamente todo o
Terceiro Planalto Paranaense (com exceção da porção noroeste, onde é coberta pelo Grupo Bauru). Ainda,
faz parte desta unidade uma intrincada rede de diques de rochas básicas que ocorre em todo o Estado, numa
direção noroeste-sudeste, e múltiplos níveis de soleiras intrudidas segundo os planos de estratificação das
rochas sedimentares paleozóicas, no Segundo Planalto Paranaense.
Praticamente nenhuma região da Bacia do Paraná foi poupada da invasão magmática e, hoje, após mais
de 100 Ma de retrabalhamento erosivo, ainda restam cerca de três quartos da área total da bacia recobertos
pelas rochas ígneas desse magmatismo, com uma espessura remanescente que se aproxima dos 2.000m, na
região do Pontal do Paranapanema (SP).
O Magmatismo Serra Geral é dividido em três compartimentos (PICCIRILLO; MELFI, 1988), equivalentes
aos estabelecidos por vários pesquisadores do vulcanismo mesozóico da Bacia do Paraná. O Compartimento
Norte estende-se dos limites do Estado com São Paulo até o alinhamento do Rio Ivaí. O Compartimento
Central é limitado por este alinhamento e o do Rio Piquiri. O Compartimento Sul estende-se do alinhamento
do Rio Piquiri até os limites do Paraná com Santa Catarina. A diferenciação entre os três compartimentos é,
principalmente, quanto ao conteúdo de titânio (alto, médio e baixo).
No Compartimento Norte ocorrem basaltos com a predominância de variedades ricas (>3%) e intermediárias
(1,8% a 3,0%) de TiO2. As intrusões hipoabissais, tanto soleiras quanto diques, são principalmente de
composição diabásica.
No Compartimento Central predominam basaltos pobres em titânio, ocorrendo também tufos ácidos de
composições riolíticas e riodacíticas. Algumas das maiores espessuras deste magmatismo foram medidas
neste compartimento. Uma sondagem em Altônia registrou uma espessura de 1.072m de basalto, outra em
Roncador 1.248m e em Água de Valença, 1.664m de basalto, uma das maiores registradas no Magmatismo
Serra Geral (PICCIRILLO; MELFI, 1988).
O Compartimento Sul, à semelhança do Compartimento Centro, contém uma predominância maciça de
derrames, com as intrusões representando menos de 3% do volume. Por outro lado, as composições das lavas
se equiparam, com 43,8% de basaltos, 26,4% de andesitos e 29,8% de tufos ácidos. Os basaltos e andesitos
são quase exclusivamente pobres em titânio e equigranulares (PICCIRILLO; MELFI, 1988).
Os principais recursos minerais são:

Ametista
Ametista de boa qualidade vem sendo lavrada, há vários anos, no município de Chopinzinho. Há três
tipos de ocorrências: a) tipo Passa Quatro, de ametista em basaltos negros; b) tipo Marquinho, de ágata e
quartzo em basaltos cinzas; e c) tipo Honório Serpa, de ágatas em rochas ácidas. As rochas básicas são as
fontes preferenciais de ametista e as ácidas, de ágata (MINEROPAR, 1989).
As ocorrências do tipo Passa Quatro são lavradas nesta localidade há vários anos, dentro de derrames
de basalto negro. Pertencem a este grupo ocorrências cadastradas nos municípios de Chopinzinho, Coronel
Vivida, Laranjeiras do Sul, Quedas do Iguaçu e Três Barras. Os geodos mostram finas paredes de calcedônia,
recobertas por películas verdes de clorita e celadonita, preenchidas por cristais de quartzo incolor e ametista.
As ocorrências do tipo Marquinho distribuem-se em região mais extensa do que as do grupo anterior,
em cotas abaixo dos 650m. Dentro das zonas vesículo-amigdaloidais dos derrames de basalto cinza, as
mineralizações formam-se dentro de geodos revestidos de calcedônia e preenchidos por quartzo incolor.
As ocorrências do tipo Honório Serpa associam-se a riolitos e riodacitos, ao longo do vale do Rio
Chopim, nos municípios de Mangueirinha, Clevelândia e Palmas, em altitudes acima dos 700m. Constituem-se
de geodos maciços de calcedônia ou ágata, localmente com quartzo incolor associado e bolsões de quartzo e
ametista. Em Mangueirinha, a ametista atinge boa qualidade nos depósitos dos bairros de Curucaca e Butiá.







Cobre
Mineralizações de cobre ocorrem no sudoeste paranaense, porém, até o presente, sem valor econômico
(CASTRO, GUIMARÃES e GOLDBACH, 1983; ARIOLI; SALAZAR, 2007).
Em pesquisas executadas no município de Realeza, em uma área de 16km2 foram cubadas 75,419 toneladas de
cobre em brechas contendo cobre nativo, crisocola, cuprita e azurita (CASTRO, GUIMARÃES e GOLDBACH, 1983). Os
autores concluem que, apesar de existirem teores elevados de cobre, o corpo não se constitui em minério. Porém,
recomendam o aproveitamento destas brechas como rocha ornamental. Cabe salientar, ainda, que a Metalúrgica
Universal Ltda., de Ponta Grossa, extraiu 1.762,5 kg de cobre metálico.


Água mineral
Relacionada ao Aquífero Serra Geral, que é a água confinada (artesiana) nas fraturas destas rochas, em
profundidade.


Agregados e Pedras para Calçamento
Existem inúmeras frentes de lavra, em toda a área de ocorrência desta província magmática, incluindo
os derrames, diques e soleiras, de material para agregados (brita), bem como de pedra para calçamento,
lousas e revestimento.


Argilas
A extração de argilas para a indústria de cerâmica vermelha ocorre praticamente em toda a extensão
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AQUÍFERO GUARANI NA AMÉRICA DO SUL COM DETALHE
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Estas manifestações alcalino-carbonatíticas se desenvolveram em duas fases intrusivas distintas com
idades de 110-100 milhões de anos e 73-67 milhões de anos. A fase mais antiga é constituída por corpos
essencialmente alcalinos, seguida pela fase carbonatítica. Os fonolitos estão associados a ambas fases.
Os principais recursos minerais relacionados a estas rochas são:

3.1.6.2 GRUPO BAURU
O Grupo Bauru é composto pelas formações Caiuá, Santo Anastácio e Adamantina. Ocorre exclusivamente
no noroeste do Estado, correspondendo à Zona de Prognóstico Paranavaí – Umuarama, sendo designado
genericamente de Arenito Caiuá.
É importante salientar que alguns autores (FERNANDES; COIMBRA, 1996) subdividem esta unidade em
dois grupos – Caiuá e Bauru –, sendo todo o conjunto denominado de Supersequência Bauru.
Para os autores citados, o Grupo Caiuá corresponde a depósitos eólicos do Deserto Caiuá (FERNANDES,
2006). É formado por depósitos de dunas de grande porte e de região central de sand sea correspondentes
à Formação Rio Paraná, depósitos periféricos de dunas eólicas de porte moderado e de interdunas úmidas/
aquosas correspondentes à Formação Goio Erê e depósitos de lençóis de areia, em extensas e monótonas
planícies desérticas, marginais do sand sea correspondentes à Formação Santo Anastácio. Já o Grupo Bauru
é constituído por depósitos de sistemas de clima semiárido, formado por leques aluviais marginais, lençóis
de areia atravessados por sistemas efêmeros e zona endorrêica paludial, que alimentaram o deserto interior,
correspondente ao Grupo Caiuá.
Para a descrição das litologias desta unidade serão utilizados os termos litoestratigráficos constantes no
Mapa Geológico do Estado do Paraná, referência deste trabalho, com as necessárias citações de equivalência
aos trabalhos de Fernandes (2006).

Fluorita
Em Cerro Azul, nas intrusões de Mato Preto e Barra do Itapirapuã, ocorrem reservas consideráveis
de fluorita. Em Mato Preto, a lavra foi inviabilizada devido à alta presença de impurezas, principalmente
enxofre e fósforo. Na Barra do Itapirapuã, a fluorita roxa e amarela ocorre em carbonatito, associada a
quartzo, barita, sulfetos e minerais de terras raras (SILVA, FELIPE e PONTES, 1981).


Rocha ornamental
No município de Tunas ocorre lavra tradicional de sienito para pedra ornamental, com o valorizado
“Verde Tunas”, entre outras variedades.


Terras raras
Silva (1980) avaliou o potencial econômico das mineralizações de apatita, fluorcarbonatos de terras
raras, barita, fluorita, galena, esfalerita, nióbio, vermiculita e molibdênio no complexo carbonatítico de
Barra do Itapirapuã, no município de Cerro Azul. A pesquisa resultou na cubagem de uma reserva equivalente
a 2,1 milhões de toneladas de minérios complexos, com apatita e fluorcarbonatos de terras raras, com teor
médio de 10% de P2O5 . Uma ocorrência subeconômica de vermiculita com 200 x 40m em superfície foi
também localizada, bem como indícios importantes de barita, fluorita, Nb, Pb e Zn.


Formação Caiuá
Corresponde às formações Rio Paraná e Goio Erê, de Fernandes (2006). Compreende arenitos quartzosos
finos a muito finos (raramente médios a grossos), marrons avermelhados a arroxeados, bem selecionados,
supermaturos, com lamitos arenosos maciços intercalados. São comuns registros fossilíferos da fauna
mesozóica, como pegadas de dinossauros. Recentemente foram descobertos fósseis de Pterossauros, próximo
à cidade de Cruzeiro de Oeste, cujo afloramento está em processo de Tombamento pela Secretaria de Estado
da Cultura.


3.1.7 CENOZÓICO

Formação Santo Anastácio
É constituída por estratos tabulares de arenitos quartzosos subarcoseanos finos a muito finos, maciços,
pobremente selecionados com fração silto-argilosa subordinada. São comuns feições de bioturbação e tubos
de vermes. De espessura bastante variável, esta formação atinge cerca de 100m em Centenário do Sul. A
origem é fluvial, meandrante a anastomosado.

3.1.7.1 TERCIÁRIO/QUATERNÁRIO



A ocorrência das rochas e sedimentos terciários e quaternários no Estado do Paraná está representada
na figura 3.1.9.
Formação Alexandra
A Formação Alexandra foi definida por Bigarella et al. (1959) e a seção-tipo, por Angulo (1995). De
acordo com Angulo (2002), os depósitos da Formação Alexandra ocorrem em colinas isoladas, niveladas
topograficamente em altitudes em torno de 30 m. Os tipos principais de sedimentos que a constituem são
areias arcoseanas e lamas e, subsidiariamente, cascalhos, argilas. Em um único afloramento, encontrouse uma camada de linhito (ÂNGULO, 2002). As cores predominantes dos sedimentos são cinza esverdeado
e vermelho, sendo que as lamas também apresentam tons azulados ou violáceos. Nos sedimentos mais
intemperizados, as cores tendem para o vermelho, laranja e amarelo (ANGULO, 2002).
De acordo com Angulo (1992b, 1995), o conjunto dos depósitos sugere um sistema deposicional de leque
aluvial associado a corpos aquosos, de pequena dimensão talvez, pântanos. Segundo o mesmo autor, o clima
durante a deposição da Formação Alexandra poderia ter sido úmido, porém mais seco que o atual, propiciando
maior abundância de arbustos e plantas herbáceas. Lima e Angulo (1990), com base no conteúdo palinológico
da camada linhítica, posicionaram os depósitos da Formação Alexandra no Mioceno Inferior.


Formação Adamantina
Com espessura máxima de 200 m, esta formação fecha a sequência sedimentar cretácea no Estado do
Paraná, com bancos de arenitos, arenitos lamíticos e lamitos arenosos. Os arenitos são muito finos e mal
selecionados, com estratificação plano-paralela mal desenvolvida, ricos em fração argilosa. Tubos de vermes
são abundantes em toda a seção. Em direção ao topo da formação, os arenitos tornam-se melhor selecionados e
estratificados, inclusive com camadas cruzadas acanaladas e de pequeno porte. Pelotas de argilas, estruturas
de corte e preenchimento, dobras convolutas e conglomerados intraformacionais caracterizam um ambiente
de planície de inundação.


3.1.6.3 INTRUSIVAS ALCALINAS
Estas rochas, cristalinas, ocorrem nos municípios de Cerro Azul, Tunas e Doutor Ulisses. Compreende
dezenas de corpos intrusivos, com destaque para os maciços de Tunas (sienitos, nordmarkitos e pulaskitos),
Banhadão (sienitos nefelínicos e fonólitos), Mato Preto (fonólitos e tinguaítos), Itapirapuã (sienitos
nefelínicos, no Estado de São Paulo), Barra do Itapirapuã (carbonatitos) e Sete Barras (fonólitos). Estas
rochas estão relacionadas ao desenvolvimento do Arco de Ponta Grossa, da mesma forma que os diques de
diabásio do Magmatismo Serra Geral (TREIN, MARINI e FUCK, 1967; ULBRICH; GOMES, 1981).
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FIGURA 3.1.9 – OCORRÊNCIA DAS ROCHAS E SEDIMENTOS TERCIÁRIOS E QUATERNÁRIOS
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C.1 Quartenário

a) argilitos e lamitos compactos e maciços, com grãos de areia esparsos, geralmente
cinza-esverdeados a esbranquiçados. Localmente, podem ser distinguidas camadas
individualizadas de argilitos, que assumem cores avermelhadas e rosadas quando
intemperizados, chegando a ocorrer a formação de plintita e laterita. Nas porções
centrais da bacia, os pacotes argilosos atingem até 80m de espessura, contendo
fração arenosa média a grosseira, de composição arcosiana
b) lentes de arcósios e areias arcosianas, com 20% a 40% de feldspato caulinizado,
bem como clastos de quartzo e quartzito, intercalam-se aos sedimentos mais finos,
principalmente nas bordas da bacia. O caráter imaturo do sedimento é indicado
pela textura variável, de muito fina a grosseira, e pela forma angular a subangular
dos grãos. A matriz é argilosa ou silte-argilosa, eventualmente arenosa muito
fina. As cores são predominantemente avermelhadas, tornando-se esbranquiçadas
quando intemperizadas
c) o pacote superior da unidade apresenta um conglomerado polimítico, cuja
composição indica a origem por erosão e retrabalhamento da sequência inferior,
sob condições de clima árido. Estas condições foram responsáveis pela coloração
avermelhada destes sedimentos que são tipicamente mais grosseiros do que os
anteriores. Nas bordas oeste e sudoeste da bacia os clastos são dominantemente
de quartzo e feldspato, em contraste com as bordas opostas, onde predominam
granitos, migmatitos e diabásio. A textura é bastante variável, com os fragmentos
de rocha variando de 2 a 5cm, às vezes 10cm, e a forma dos clastos varia de angular
a subarredondada, com baixa esfericidade
d) depósitos carbonáticos, interpretados como caliche, ocorrem em profundidades
rasas da formação, constituindo bancos descontínuos de extensão lateral
métrica, espessura centimétrica e cor esbranquiçada a creme. Podem ser maciços
ou foliados. Vênulas de calcrete e silcrete recortam estes depósitos e as rochas
encaixantes, preenchendo fraturas tectônicas e outras
Importante aspecto desta formação é que os níveis argilosos são constituídos
principalmente pela argila esmectita, que tem características expansivas, higroscópicas
(perdem e reabsorvem água) o que as torna também muito reativas. Estas características
lhes conferem alta suscetibilidade à erosão e movimentos de massa em encosta (FELIPE,
2011). Recentemente foram encontrados restos fósseis de vertebrados – crocodilomorfo
zifodonte – em afloramento desta formação (LICCARDO; WEINSCHÜTZ, 2010), até então
tida como afossilífera, salvo por restos de vegetais.

C.2 Formação Guabirotuba
C.3 Formação Alexandra
C.4 Terciário
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Formação Guabirotuba
De acordo com Bigarella e Salamuni (1962), a Formação Guabirotuba é constituída por um pacote de sedimentos inconsolidados,
representados por camadas e lentes de argilas, arcósios, margas, areias e cascalhos que repousam discordantemente sobre as
rochas do embasamento cristalino. Trata-se de uma sequência sedimentar formada em condições de clima árido, em bacia
intermontana propícia à formação de leques aluviais, localmente retrabalhados por canais fl uviais anastomosados e passando
distalmente a depósitos do tipo playa-lake. Para Felipe (2011), estes sedimentos foram depositados em um intervalo de 23 a 1,8
milhões de anos (Mioceno ao Pleistoceno). Os tipos litológicos que constituem a formação são os seguintes:
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O Quaternário no Estado do Paraná está representado por sedimentos inconsolidados
que cobrem extensas áreas do território paranaense, com destaque para as listadas a seguir:
a) sobre o arenito Caiuá, ao longo dos rios Paraná, Ivaí, Xambrê e afluentes
b) em Castro, na Bacia do Rio Iapó
c) em Curitiba, na Bacia do Alto Iguaçu
d) no litoral, na Planície Costeira, ao longo dos vales dos rios Nhundiaquara e Cacatu
e ao longo das encostas inferiores da Serra do Mar
A mais extensa área de ocorrência destes sedimentos ocorre na baixada litorânea,
compondo a denominada Planície Costeira. Esta planície é formada por extensos
depósitos de sedimentos inconsolidados, gerados em ambiente continental ou marinho,
durante o Pleistoceno e o Holoceno. Os principais tipos são:

a) areias em fundos rasos atuais – são depósitos arenosos localizados no interior dos estuários, em
lâmina de água com profundidades inferiores a 2 m, podendo ficar emersos nas marés mais baixas (por
exemplo, Baixio do Perigo e Baixio do Bagre)
b) areias de praias atuais – as praias do Paraná estendem-se por mais de 126km, classificadas com base
em sua dinâmica como oceânicas ou de mar aberto e sob influência das desembocaduras estuarinas.
Também são classificadas com respeito à estabilidade em: instáveis, moderadamente estáveis e
estáveis, sendo um importante atributo para o planejamento de ocupação (ANGULO, 1993; ANGULO e
ARAÚJO, 1996)
c) depósitos aluvionares – cobrem extensas regiões da baixada litorânea, especialmente nas proximidades
dos estuários, com destaque para os vales dos rios Nhundiaquara, São João, Cubatão e Cacatu, além
das proximidades das encostas inferiores da Serra do Mar. A largura da faixa sedimentar pode atingir
vários quilômetros. São sedimentos gerados pela dinâmica fluvial, predominando termos arenosos
e leitos de cascalho, com expressivas coberturas argilosas. Ocorrem blocos e matacões de rochas
arredondadas no perfil sedimentar, indicando a contribuição de fluxos gravitacionais das partes mais
elevadas da Serra e seu retrabalhamento em leques e planícies aluvionares. As áreas planas são
sujeitas a processos de cheias e inundações, nos períodos de maior precipitação
d) sedimentos em áreas de manguezais – segundo Angulo (1990, 2002), são sedimentos flúvio-marinhos na
zona de influência das marés, que ocorrem nos estuários do Paraná, sob a denominação de manguezais.
O autor delimita até seis unidades distintas nesse ambiente de sedimentação, relacionando cada
unidade a um tipo característico de vegetação. Os sedimentos na maior parte são silte e areia fina e
aparecem em extensos baixios, próximos aos talvegues, nos vales dos rios principais
e) sedimentos paleoestuarinos – amplamente distribuídos no litoral do Paraná, os sedimentos
paleoestuarinos são constituídos predominantemente por areias e subordinadamente areias argilosas,
areias siltosas e silte argilo-arenoso. Tem idade mínima de 600 anos (BIGARELLA, 1971; BIGARELLA E
BECKER 1975; ANGULO et al., 2001)
f) sedimentos arenosos da planície costeira – a planície costeira atual é formada por sedimentos de
origem marinha, com abundantes cordões litorâneos, originada durante o Pleistoceno e Holoceno. As
extensas áreas planas estão relacionadas ao período de regressão do mar, quando ficaram expostos os
sedimentos marinhos. Os cordões litorâneos (alongados de forma paralela à linha de costa atual) são
remanescentes das antigas linhas de praia (ANGULO, 2002)
No litoral também ocorrem os depósitos de talude. São observados ao longo das escarpas principais da
Serra do Mar, constituídos de blocos angulares e subarredondados de diversos tamanhos, imersos em matriz
síltica ou argilosa, sem estruturas sedimentares.
Também, é expressiva a ocorrência de depósitos aluvionares no Primeiro Planalto Paranaense,
principalmente nas bacias do Alto Iguaçu e Iapó; no Terceiro Planalto, mais especificamente em áreas do
Arenito Caiuá (bacias dos rios Paraná, Ivaí e Xambrê), bem como associados a outras bacias de grandes
rios paranaenses. São sedimentos gerados pela dinâmica fluvial, predominando termos arenosos e leitos de
cascalho, com níveis argilosos.
Na Planície Costeira ocorre mineração de areia para aterros e construção civil. Há que se mencionar que a
região já foi palco de pesquisa de ouro em depósitos aluvionares (com pequena produção) e também de ilmenita
e zirconita, em sedimentos arenosos da Planície Costeira, em especial nas ilhas de Superagui e das Peças.
Os aluviões da Bacia do Alto Iguaçu foram, e continuam sendo, fornecedores de areia para a construção
civil para Curitiba. Para o gerenciamento das atividades ligadas a estas bacias foi criado o Plano das Bacias
do Alto Iguaçu e Afluentes do Rio Ribeira, sob a responsabilidade da autarquia Águas do Paraná. Convém
mencionar que as reservas de areia dos aluviões do Alto Iguaçu já estão em fase final, com os mineradores
explorando cascalho e brita dos leitos rochosos. Tendo em vista que a areia é um bem mineral estratégico
para a construção civil, torna-se importante uma estratégia de zoneamento para a extração deste bem
mineral, compatibilizando a mineração com as necessidades de preservação ambiental.
Nos aluviões do Pirapó, municípios de Castro e Piraí do Sul, bem como do Rio Iguaçu, na região de São
Mateus do Sul, ocorrem extensas ocorrências de argilas pesquisadas e lavradas para a indústria cerâmica.
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3.2 GEOMORFOLOGIA DO ESTADO DO PARANÁ

com base nos trabalhos de Ross (1992) sobre classificação e taxonomia do relevo e Ross e Moroz (1996) sobre
a classificação geomorfológica do Estado de São Paulo. Utilizaram-se também os pressupostos metodológicos
de Soares e Fiori (1976) para a interpretação das imagens utilizadas durante a elaboração da pesquisa, e de
Oka-Fiori (2002) para o mapeamento temático.
A concepção metodológica de Ross (1992), que norteou o mapeamento geomorfológico do Estado de São
Paulo, considera que as formas do relevo de diferentes tamanhos possuem explicações genéticas e são interrelacionadas e interdependentes em relação às demais componentes da natureza. Afirma ainda que as atuais
formas de relevo são reflexos do antagonismo existente entre as forças motoras dos processos endógenos e
dos exógenos, resultando em todo o relevo terrestre. Assim, é possível individualizar o relevo com base em
uma taxonomia, a saber:
1.º Táxon: Unidades Morfoestruturais, representadas pelo Cinturão Orogênico do Atlântico, pela Bacia
Sedimentar do Paraná e pelas Bacias Sedimentares Cenozóicas
2.º Táxon: Unidades Morfoesculturais, representadas por planaltos, serras e depressões contidas em
cada uma das morfoestruturas.
3.º Táxon: Subunidades Morfológicas, representadas por diferentes padrões de formas que, em face
de suas características de rugosidade topográfica são semelhantes entre si quanto às altimetrias,
dominância de clinografia, morfologia dos topos e vertentes, entre outras características
4.º Táxon: corresponde a cada uma das formas de relevo encontradas nas unidades dos padrões de
formas semelhantes
5.º Táxon: corresponde aos setores ou elementos de cada uma das formas de relevo identificadas e
individualizadas em cada um dos conjuntos de padrões de formas
6.º Táxon: corresponde às formas menores produzidas pelos processos atuais, ou ainda às formas
geradas pela ação antrópica

Camila Cunico, Instituto de Terras e Cartografia do Paraná – ITCG
Marciel Lohmann, Sistema Meteorológico do paraná – SIMEPAR
O relevo, como um dos componentes do meio natural, apresenta uma diversidade de tipos de formas,
as quais podem parecer estáticas e iguais, mas na realidade são dinâmicas e se manifestam ao longo do
tempo e do espaço de modo diferenciado, em função das combinações e interferências múltiplas dos demais
componentes do extrato geográfico. Essas inter-relações que se manifestam pela troca de energia e matéria
entre os componentes são geradoras da história natural do relevo, uma vez que são responsáveis pela gênese
do modelado da superfície terrestre (ROSS, 2003).
A Geomorfologia considera tanto as influências do substrato geológico na configuração do relevo,
compondo as unidades morfoestruturais, quanto as relações entre a natureza das rochas e a ação intempérica,
resultando em unidades morfoesculturais. Portanto, a análise geomorfológica permite compreender a dinâmica
e a gênese das fisionomias do relevo, o qual é a base para os arranjos espaciais produzidos pela humanidade.
Atualmente, o mapeamento geomorfológico sistemático é um dos instrumentos indispensáveis ao
planejamento ambiental. É o mapa geomorfológico que, num primeiro momento, fornece informações sobre
as potencialidades, fragilidades, restrições e riscos de ocupação e intervenções possíveis na paisagem. Assim,
pode-se afirmar que a Geomorfologia auxilia na explicação de como os espaços territoriais terrestres se
organizam por meio das ações humanas (ROSS, 2006).
Para o ZEE, os estudos geomorfológicos associados à compreensão integrada dos componentes da
natureza possibilitam efetividade na organização e ordenamento territorial de áreas pouco ocupadas e
reordenamento dos espaços geográficos de usos consolidados, bem como o estabelecimento de diretrizes
baseadas no equilíbrio dos aspectos físico-naturais e socioeconômicos, com vistas ao uso racional dos
recursos naturais e dos bens ambientais; ou seja, em ações que não deterioram a natureza e permitem o
desenvolvimento das atividades humanas.
O principal objetivo deste capítulo é apresentar, de maneira sucinta, um diagnóstico da geomorfologia do Estado,
salientando principalmente os aspectos relacionados às formas do relevo e sua dinâmica, hipsometria, clinografia e
grau de fragilidade geoambiental, para subsidiar o ZEE e as recomendações gerais e específicas subsequentes.
Para tanto, utiliza-se como base para o diagnóstico geomorfológico do ZEE as informações e descrições
contidas no Atlas Geomorfológico do Estado do Paraná (figura 3.2.1), produzido e publicado pelo Departamento
de Geografia da UFPR em convênio com a MINEROPAR, em 2006, constituindo o primeiro trabalho de cartografação
sistemática geomorfológica realizado para a totalidade do Paraná. A pesquisa desenvolvida por tais instituições
complementou os trabalhos elaborados por Reinhard Maack1, por meio da produção de um mapeamento
geomorfológico (morfoestrutural/morfoescultural) do Paraná, nas escalas 1:250.000 e 1:600.000. O mapeamento
de escala 1:250.000 segue a sistemática da divisão em Folhas do IBGE e é apresentado em 21 cartas, cobrindo todo
o território do Estado em unidades e subunidades morfológicas, enquanto o mapeamento na escala 1:600.000
fornece uma ideia de conjunto das mesmas.
Além do Atlas Geomorfológico do Estado do Paraná (2006) utilizaram-se os artigos: Mapeamento
Geomorfológico preliminar do Estado do Paraná, publicado por Oka-Fiori et al. (2006); e Mapeamento
Geomorfológico do Estado do Paraná, publicado por Santos et al. (2006), na Revista Brasileira de Geomorfologia.













Para o Estado do Paraná a taxonomia do relevo foi aplicada parcialmente, uma vez que a escala de
trabalho não permitiu a identificação e a representação do 4.º, 5.º e 6.º táxons. Ressalte-se que a escala
adotada foi de 1:250.000, sendo, portanto, os táxons utilizados:
1.º Táxon: Unidades Morfoestruturais, representadas pelo Cinturão Orogênico do Atlântico, pela Bacia
Sedimentar do Paraná e pelas Bacias Sedimentares Cenozóicas e Depressões Tectônicas
2.º Táxon: Unidades Morfoesculturais, representadas pela Serra do Mar e Morros Isolados, os três
Planaltos Paranaenses e Planícies contidas em cada uma das unidades morfoestruturais.
3.º Táxon: Subunidades Morfológicas, representadas por formas do relevo contidas em cada uma
das unidades anteriores. Assim, procurou-se fornecer informações do modelado dominante, como
dissecação do relevo, tipos de topos e vertentes, vales, gradiente altimétrico e clinografia






De acordo com Santos et al. (2006), foi considerada como elemento básico para a definição das subunidades
a similitude de formas de relevo relacionada aos condicionantes de natureza estrutural e litológica. O
método de interpretação foi definido pelo reconhecimento dos elementos texturais e estruturais do relevo
na imagem, os quais se organizam em zonas homólogas ou padrões de relevo.
A execução dos trabalhos de mapeamento sistemático adotado para a confecção do Mapa Geomorfológico
do Estado do Paraná seguiu as seguintes etapas:
a) utilização dos dados do Radar SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), com resolução de 90m, obtidos do
site da NASA, além de mapas e cartas geológicas que compuseram um mosaico de todo o Estado do Paraná
b) conversão dos dados de SRTM para formato matricial (JPG e TIF georreferenciado), com cores em 3
bandas (RGB) e em tons de cinza
c) obtenção das informações de cartografia-base, utilizando-se as cartas topográficas 1:250.000 (IBGE),
em meio digital e formato vetorial
d) realização de recortes do mosaico da imagem SRTM (formato matricial) para a área de abrangência de
cada uma das 21 cartas que compõem o Estado do Paraná. Utilizando-se a imagem SRTM recortada, foi
iniciado o processo de delimitação dos compartimentos de acordo com o método de zonas homólogas,
acima mencionado

3.2.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Como comentado anteriormente, a seguir serão descritos os procedimentos metodológicos adotados pela
equipe executora do Mapeamento Geomorfológico do Estado do Paraná.
De acordo com MINEROPAR e UFPR (2006) e Santos et al. (2006), os procedimentos metodológicos
utilizados fundamentaram-se nos conceitos de morfoestrutura e morfoescultura, os quais foram definidos
1. Trabalho pioneiro desenvolvido na primeira metade do século passado, que possibilitou a compartimentação do relevo do Estado do Paraná em
unidades naturais, também denominadas de principais linhas orográficas: Litoral, Serra do Mar, Planaltos (primeiro, segundo e terceiro).
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GEOMORFOLOGIA
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e) elaboração de cartas-imagens com superposição dos limites delimitados nas unidades de relevo sobre
a imagem de SRTM (em tons de cinza)
f) confirmação em campo das áreas poligonais de cada unidade. Nesta etapa foram utilizadas as cartasimagens e, com o auxílio de equipamento de GPS, foram encontradas, no campo, cada uma das áreas
delimitadas nas imagens em laboratório
g) realização de correções nas unidades, em laboratório. Para isso, utilizaram-se os valores das
coordenadas anotadas de cada ponto de parada, os quais foram lançados no programa do computador
e correlacionados com a base de dados do mapeamento
h) quantificação dos seguintes parâmetros: área das unidades mapeadas; comprimento de todos os
canais hidrográficos; densidade de drenagem (horizontal e vertical); gradiente altitudinal e classes de
declividade (em valor de área/km2 e proporção %) para cada unidade

3.2.2.2 SERRA DO MAR
Segundo Maack (2002), a Serra do Mar não representa no Paraná apenas o degrau entre o litoral e o
Primeiro Planalto, mas constitui uma serra marginal típica que se sobressai em relação ao nível médio do
planalto.
Angulo (2004) afirma que no Paraná a Serra do Mar apresenta características distintas das de outros estados,
pois não constitui apenas uma serra de borda de planalto ou de escarpa, mas também possui setores originados
principalmente por erosão diferencial. Nas áreas onde as rochas são mais resistentes ao intemperismo, tais como
granitos e rochas efusivas e sedimentares da Formação Guaratubinha, as serras sobressaem entre 400 e 900m
(figura 3.2.2) acima do nível geral do Primeiro Planalto.
É importante salientar que a Serra do Mar acompanha a grande escarpa de falha do complexo cristalino.
Essa escarpa, repartida por falhas transversais em blocos elevados e rebaixados, forma serras isoladas, as
quais recebem nomenclaturas locais.
Para Oka-Fiori (2006), a Serra do Mar eleva-se como um paredão abrupto, atingindo picos de 1.565m (Pico
Marumbi) e 1.962m (Pico Paraná). Cordani e Girandi (1967) afirmam que a Serra do Mar demonstra um desnível
acentuadamente maior para o oceano do que para o continente, porém apresenta taludes e vertentes íngremes
para os dois fl ancos. O relevo é bastante acidentado, com vales profundos, estreitos e clinografia acentuada.
Assim, as classes de declividade são muito elevadas, predominando relevos fortemente ondulados,
montanhosos e escarpados, com valores que variam entre 20% e superior a 75% (figura 3.2.4). Sendo assim,
prevalecem as classes média e alta para a fragilidade geoambiental (figura 3.2.5).
Na Serra do Mar, segundo Angulo (2004), existe uma nítida orientação de cristas e vales em três direções
predominantes, NE-NNE, NNW e NW, que correspondem aos principais lineamentos do substrato geológico.
Na Serra do Mar e Morros Isolados predominam processos de evolução da paisagem ligados principalmente
a movimentos de massa e quedas de blocos.

3.2.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS PRINCIPAIS LINHAS OROGRÁFICAS DO ESTADO DO
PARANÁ
De acordo com Maack (2002) a modelagem da superfície do Paraná foi processada pelos sistemas
hidrográficos, movimentos epirogênicos e tectônicos, bem como pela influência de alterações do clima.
De maneira genérica, segundo o autor, o Estado do Paraná é constituído por planaltos, os quais se
apresentam como degraus estruturais ou escarpas de estratos, e também pela Serra do Mar e zona litorânea,
conforme se observa na figura 3.2.2. O limite entre o litoral e o interior é dado por uma escarpa de falha
com uma série de pedimentos orientados em direção ao mar, os quais são resultado de variações climáticas
(semiárido com épocas úmidas), ocorridas durante o Pleistoceno.
Como o litoral do Paraná é muito estreito, acaba por desempenhar somente papel de uma zona de
passagem em direção ao oceano. Portanto, geograficamente, o Paraná é considerado um estado de planalto
ou de interior.

3.2.2.3 PRIMEIRO PLANALTO
O Primeiro Planalto, ou Planalto de Curitiba, encontra-se em um sítio geológico- geomorfológico
peneplanáltico, resultante da erosão pós-triássica das rochas sedimentares da Bacia do Paraná, que cobriam,
anteriormente, esta região. Tal erosão deu-se em função de processos de denudação e dissecação locais,
gerados tanto em função de movimentos isostáticos quanto de basculamento tectônico de blocos do
embasamento (SALAMUNI, 2004).
O Planalto de Curitiba é colinoso, com ondulações suaves, com altitudes entre 880 e 980m (figuras
3.2.3 e 3.2.4), intermeadas por amplas planícies aluvionares de inundação que se estendem por mais de
800km². Grande parte das colinas é articulada por talvegues encaixados em fraturas e mostram processo de
dissecação por talvegues menores em suas encostas (CANALI; MURATORI, 1981).
A depressão da bacia é margeada por dois altos topográficos e estruturais. O primeiro é representado
pelos contrafortes ocidentais dos granitos que compõem o maciço da Serra do Mar, situado a leste e sudeste,
com cristas de direção NNW-SSE e cotas que oscilam entre 1.100 e 1.200 m, podendo alcançar picos de até
1.800 m. As escarpas no lado ocidental da serra são abruptas e constituem feições de falha, inclusive com
facetas triangulares, em grande parte dissecadas. O segundo alto estrutural, situado a oeste-noroeste, é
formado pelos metassedimentos do Grupo Açungui, com altitudes médias de 950m e picos de até 1.100m,
apresentando-se como cristas alongadas na direção NE-SW e NWSE. Normalmente os vales de direção NESW, intermeados entre essas cristas, representam os sistemas de falhas transcorrentes, enquanto aqueles
de direção NW-SE relacionam-se com diques de rochas básicas do Arco de Ponta Grossa (SALAMUNI, 2004).
Conforme o autor citado, a morfologia é caracterizada por colinas alongadas, paralelas aos grandes vales
de rios localizados no domínio da Formação Guabirotuba, e por colinas arredondadas onde o embasamento
é aflorante. O Alto Rio Iguaçu e seus formadores dissecam a bacia, formando depósitos fluviais recentes
com planícies de larguras variadas, constituindo o domínio geomorfológico das planícies de inundação,
atualmente sujeitas a todo tipo de ação antrópica.

3.2.2.1 ZONA LITORÂNEA
É constituída por um bloco de falha do Complexo Cristalino, cujo aspecto fisiográfico está associado ao
processo de tectonismo. Já, a morfologia sofreu influência de paleoclimas (MAACK, 2002).
A zona litorânea, conforme o autor acima mencionado, em função das baías de Paranaguá e Guaratuba,
é dividida em três setores naturais: a) setor norte, denominado de “praia Deserta”; b) setor central “praia
Leste”; c) e setor sul, “praia do Sul”. Nas planícies pouco elevadas dos setores “b” e “c”, em função da
quantidade de sedimentos e da dificuldade de drenagem, ocorre a formação de cordões litorâneos (restingas)
paralelos à costa, cuja formação também está associada às oscilações do nível relativo do mar, durante o
Quaternário.
De acordo com Angulo (2004), a planície litorânea se estende desde o sopé da serra até o oceano; tem
comprimento de aproximadamente 90km; e largura máxima em torno de 55km, na região de Paranaguá. É
constituída, principalmente, por depósitos sedimentares costeiros quaternários, que ainda conservam total
ou parcialmente as feições morfológicas originadas durante sua deposição.
As cadeias montanhosas e morros isolados são circundados por planícies de aluviões que margeiam as
baías de Paranaguá e Guaratuba, além de preencher os vales dos rios nesta zona, até a frente da Serra do
Mar. Os depósitos formados são inferiores a 50m acima do nível do mar (figura 3.2.3).
Em função de tal característica, a clinografia é pouco acentuada, predominando porções planas e suavemente
onduladas de até 8% de declividade (figura 3.2.4), e o grau de fragilidade geoambiental (figura 3.2.5) é variável
entre médio e alto, predominando os processos de evolução, que dizem respeito à erosão marinha/fluvial e à
poluição do lençol freático, enquanto nas Planícies Fluviais são comuns as ocorrências de inundações e recalques/
colapsos de solo (SANTOS et al., 2006).
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Formação Furnas foi depositada a partir de uma transgressão marinha sobre o manto de intemperismo do
aplanamento pré-Furnas (BIGARELLA et al., 2003).
A oeste e ao sul da Formação Furnas ocorre o Grupo Itararé, de mesma idade, composto por um conjunto
heterogêneo de rochas sedimentares, incluindo, arenitos, siltitos, folhelhos, argilitos, diamictitos, tilitos e
ocasionalmente níveis de carvão. Ao sul predominam arenitos (MINEROPAR, 2006b).
Em função das características físico-naturais descritas, no Segundo Planalto, na porção Centro-Sul,
predominam porções de fragilidade geoambiental baixa e média. Já na porção norte e oeste concentramse os graus médio e alto (figura 3.2.5). Os processos de evolução das vertentes da paisagem ocorrem
principalmente ligados a movimentos de massa e à queda de blocos nos Planaltos Residuais da Formação
Serra Geral, associados a relevos de moderada/alta declividade e erosão laminar, e linear quando associados
a relevo de moderada declividade.

O Primeiro Planalto possui topografia uniforme, limitando-se a leste com a Serra do Mar e a oeste com
a Escarpa Devoniana. Em sua porção setentrional, a partir do principal divisor de águas Iguaçu/Ribeira,
as recentes elevações na paisagem, de aspecto dissecado, são atribuídas aos afluentes do Rio Ribeira,
principalmente ao Rio Açungui. Nesta região a paisagem é profundamente recortada: os pontos mais altos
da região ficam acima do nível geral do planalto, passando de 1.000m (MAACK, 2002), enquanto os vales
chegam a atingir altitudes inferiores a 400m (MINEROPAR; UFPR, 2006).
A direção geral da morfologia do Alto Ribeira é NW-SE e as litologias que mais influenciam o modelado
são da Suíte Monzo Granito e Granodioritosporfiróides (Proterozóico Superior), dos grupos Setuva e Açungui
e da Formação Camarinha (MINEROPAR; UFPR, 2006).
A porção meridional do Primeiro Planalto (Planalto de Curitiba), referido como Superfície de Curitiba,
apresenta-se com grandes áreas planas e ondulações suaves (MAACK, 2002). A direção geral da morfologia
apresenta-se entre N-S e NW-SE, ocorrendo em sedimentos da Formação Guabirotuba e rochas do Complexo
Gnáissico-migmatítico. Em meio ao planalto de Curitiba a região do Planalto Iguaçu possui altitudes que
variam entre 860 e 1.000m (MINEROPAR; UFPR, 2006). A superfície do Alto Iguaçu é recoberta por aluviões
de idade holocênica, sendo a principal área-fonte dos sedimentos que preencheram a Bacia de Curitiba.
Em função das características geomorfológicas, a fragilidade geoambiental predominante no Primeiro
Planalto foi classificada como média (figura 3.2.5). Na porção norte (Vale do Ribeira) e no entorno do município
de Curitiba, verifica-se grau de fragilidade alto. O grau de fragilidade baixo concentra-se principalmente no limite
com o Segundo Planalto.
No Primeiro Planalto Paranaense verifica-se o predomínio de processos ligados principalmente a
movimentos de massa e quedas de blocos nas unidades de maior declividade e predomínio de solos rasos,
enquanto processos de erosão laminar e linear predominam nas unidades com declividades moderada/baixa
e com solos mais espessos. Nas unidades de metacalcários e solos de caráter hidromórfico, predominam
processos de subsidência e colapso de solos (SANTOS et al., 2006).

3.2.2.5 TERCEIRO PLANALTO
Segundo Maack (2002), o Terceiro Planalto, também conhecido como Planalto de Guarapuava, representa
o plano de declive que forma a encosta da Escarpa da Serra Geral do Paraná, sendo denominada de Serra
da Boa Esperança, ou escarpa mesozóica. Esta escarpa é constituída por estratos de arenito, com espessos
derrames de lavas básicas muito compactadas do trapp do Paraná.
Segundo Oka-Fiori et al. (2006), o Terceiro Planalto abrange cerca de dois terços do território paranaense.
Tem suas terras delimitadas a oeste pela Escarpa da Serra da Boa Esperança, inclinando-se suavemente para
oeste até encontrar a calha do Rio Paraná e a calha do Rio Paranapanema, nas direções norte e nordeste.
Para Archela et al. (2003), o Planalto de Guarapuava, na sua forma e estrutura, é considerado como uma
região fisiográfica de platô. A especificidade desses derrames e sua disposição estrutural ditam peculiaridades
geomorfológicas, cujas formas superficiais são tabuliformes entremeadas com chapadas onduladas de encostas
mais suaves. O caráter estrutural das mesetas deriva das estruturas tabulares dos derrames vulcânicos, de
maneira que os degraus representam as superfícies entre os empilhamentos sucessivos de lavas.
É importante destacar que no Terceiro Planalto visualizam-se a Formação Serra Geral, composta por
rochas ígneas vulcânicas e a Formação Caiuá, composta basicamente por arenitos.
Os derrames de lavas podem ser encontrados individualizados em corpos tabulóides, representando cada
episódio de atividade vulcânica do tipo fissural, além de diques de diabásio (ARCHELA et al., 2003).
A Formação Caiuá caracteriza-se por arenitos com estratificações cruzadas de origem flúvio-eólicas
provenientes de ambiente desértico. Nas planícies fluviais são encontrados depósitos recentes do Quaternário
de origem aluvionar (MINEROPAR, 2006).
O Terceiro Planalto Paranaense apresenta-se como região levemente ondulada com vertentes pouco
inclinadas, sendo frequente a presença de mesas. A escultura da topografia dessa região está estritamente
subordinada aos níveis das rochas eruptivas. As camadas de basalto originaram plataformas estruturais que
regulam a progressão da erosão. Dessa forma, a estrutura geológica desempenha papel importante sobre a
ação erosiva dos leitos fluviais. As variações litológicas e as linhas de fraqueza estão associadas a frequentes
rupturas de gradientes, ao longo dos perfis longitudinais dos rios (BIGARELLA et al., 1994)
Maack (2002) subdividiu o Terceiro Planalto em quatro blocos principais, a partir dos vales dos rios Ivaí,
Piquiri, Iguaçu e Tibagi. São eles:
Planalto de Apucarana – que ao norte forma o divisor de águas Paranapanema-Ivaí e constitui um
relevo suavemente ondulado com áreas de mesetas estruturais
Planalto de Campo Mourão – que forma o divisor dos rios Ivaí e Piquiri e apresenta mesetas
características em sua parte mais elevada
Planalto de Guarapuava – que ao sul corresponde ao divisor dos rios Piquiri-Iguaçu, também composto
por zonas de mesetas
Planalto de Palmas – que é constituído pela vertente norte do divisor Iguaçu-Uruguai, sendo parte
integrante do planalto de declive de Santa Catarina

3.2.2.4 SEGUNDO PLANALTO
De acordo com Maack (2002), o Segundo Planalto ou planalto de Ponta Grossa limita-se a leste pela
Escarpa Devoniana, exibindo uma paisagem suavemente ondulada. A oeste limita-se com a Serra da Boa
Esperança ou Escarpa Triássico-jurássica. Excetuando-se a zona das mesetas e os espigões de diques básicos,
a configuração da superfície do Segundo Planalto é bastante uniforme.
Segundo Guimarães et al. (2009), o Segundo Planalto localiza-se no centro-leste do Estado do Paraná
como uma faixa em forma decrescente com o lado convexo voltado para oeste, ocupando quase 12.000km2
desde a divisa com o Estado de São Paulo até o limite com Santa Catarina.
De acordo com os autores citados, próximo à cuesta da Escarpa Devoniana ocorrem grandes amplitudes
altimétricas, com vertentes abruptas e verticalizadas, onde os topos atingem altitudes máximas em torno
de 1.290m (figura 3.2.3). Nestes setores há um elevado número de canyons e trechos de rios encaixados. Na
porção oeste e noroeste, domina uma topografia suavemente ondulada (figura 3.2.4), alcançando até cerca
de 850 m, formada por colinas com topos aplainados e/ou convexos amplos, declives suaves e amplitude
inferior a 50 m.
O Segundo Planalto possui uma paisagem com ondulações suaves, sendo sua superfície muito uniforme.
As maiores altitudes estão na Escarpa Devoniana, atingindo 1.200m. É recoberto por sedimentos paleozóicos
do Devoniano, do Carbonífero e do Permiano. No limite oeste, próximo à escarpa Triássico-jurássica, ocorrem
cadeias de mesetas e mesetas isoladas com sedimentos triássicos, diques, sills e capas de rochas da “erupção
gondwânica” (MAACK, 2002).
A leste desse planalto, entre a Escarpa Devoniana e o Planalto de Ponta Grossa, situa-se a Serra do Purunã,
designada Superfície do Purunã, considerada a mais antiga superfície de erosão sob rochas sedimentares
(BIGARELLA et al., 2003).
Essa superfície é modelada sobre a Formação Furnas, pertencente ao Grupo Paraná, de idade PermianoDevoniana, a qual é considerada o nível de referência da Superfície do Purunã. A sequência arenítica da
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colisionais ou transpressionais, retomadas sucessivas vezes, circundando núcleos menores, reestruturados e
afetados pelas orogenias transamazônica e brasiliana (ALMEIDA, BRITO NEVES e CARNEIRO, 2000). O estágio
final do ciclo Brasiliano resultou em denso arranjo de zonas de cisalhamento dextrais anastomosadas,
orientadas segundo E-NE a E-W (HASUI; SADOWSKI, 1976).

Os rios que drenam o Terceiro Planalto apresentam um curso nitidamente consequente, condicionado às
inclinações das rochas vulcânicas para oeste, sudoeste e noroeste. O Rio Paraná, por sua vez, se constitui no
receptor principal das drenagens, tanto da área enfocada, como dos estados e país vizinho, pois sua calha
localiza-se no depocentro da Bacia Sedimentar do Paraná (SALVI et al., 2002).
Em função das características mencionadas, o Terceiro Planalto, no seu limite com a Serra da Boa Esperança,
apresenta as maiores altitudes do compartimento, chegando até a 1.200m (figura 3.2.3) e declividade de até 45%
(figura 3.2.4). Em direção à porção oeste, verifica-se que tanto a altitude quanto a clinografia diminuem, ou seja,
áreas com altitudes inferiores a 150m e relevos planos e suavemente ondulados (inferiores a 8% de declividade).
Quanto à fragilidade ambiental, encontram-se as classes baixa, média e alta distribuídas por toda unidade
(figura 3.2.5). Nas proximidades da Escarpa da Serra Geral, nas porções de declividades mais acentuadas,
verificam-se as classes de fragilidade média e alta. As mesmas ocorrem também na porção noroeste, na região
do Arenito Caiuá. A classe de baixa fragilidade ambiental localiza-se na porção caracterizada por altitudes
médias e relevos mais planos, recortando o Terceiro Planalto no sentido oeste-nordeste.
No Terceiro Planalto Paranaense, predominam queda de blocos e movimentos de massa associados a
rochas basálticas em relevo com alta declividade, enquanto nas rochas sedimentares da Formação Caiuá
predominam processos de erosão laminar e linear, em relevo com baixa declividade e solos espessos.

A evolução geológica do Cinturão Orogênico do Atlântico termina com a consolidação de uma extensa
área no início do Paleozóico, conhecida como Plataforma Sul-Americana. No Paraná é constituído por duas
unidades morfoesculturais: Serra do Mar e Morros Isolados (figura 3.2.7) e Primeiro Planalto Paranaense
(figura 3.2.8), caracterizadas no capítulo anterior.
FIGURA 3.2.7 – SERRA DO MAR PARANAENSE

FIGURA 3.2.8 – PRIMEIRO PLANALTO PARANAENSE

3.2.3 UNIDADES MORFOESTRUTURAIS
De acordo com Oka-Fiori et al. (2006), a geomorfologia estrutural leva em consideração as influências do
substrato geológico (litologia e estrutura geológica), bem como sua interação com os agentes externos da
formação do relevo. Segundo os autores mencionados, a estrutura geológica não possibilita explicar todas as
formas de relevo, uma vez que é necessário considerar o comportamento da unidade morfoestrutural diante
dos eventos tectônicos sofridos, a natureza das rochas e a ação dos diferentes processos erosivos dos meios
morfoclimáticos.
Assim, considerando-se as unidades morfoestruturais, o relevo paranaense está dividido em: Cinturão
Orogênico do Atlântico, Bacia Sedimentar do Paraná e Bacias Sedimentares Cenozóicas e Depressões
Tectônicas, espacialmente distribuídas conforme a figura 3.2.6.

3.2.3.2 BACIA SEDIMENTAR DO PARANÁ
De acordo com Maack (2002), a Bacia Sedimentar do Paraná abrange uma área de cerca de 1.600.000km².
Representa uma complexa fossa tectônica de forma elipsoidal com eixo maior de direção NNE-SSW e acha-se
encravada no escudo pré-cambriano em Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul e no Uruguai, Paraguai e Argentina. Seu embasamento constitui-se principalmente de rochas
cristalinas pré-cambrianas e subordinadamente por rochas neo-paleozóicas afossilíferas. Esta enorme bacia rasa
encontra-se preenchida por sedimentos na maior parte continentais e alguns marinhos, do Siluriano Superior,
Devoniano Inferior, Carbonífero Superior, Permiano, Triássico, Jurássico e Cretáceo, ocorrendo também lavas
basálticas de idade mesozóica.
De acordo com Loczy e Ladeira (1976), a estrutura tectônica da Bacia do Paraná é o resultado final de
falhamentos verticais, inexistindo dobramentos tangenciais regionais. Há certamente uma relação íntima
entre a Tectônica e Intrusões, pois quase todas as falhas profundas encontram-se preenchidas por diabásio,
havendo abundantes e extensas soleiras (sills). Movimentos epirogenéticos causaram a subsistência da
crosta, com numerosas falhas normais, alguns com grandes rejeitos. O magma básico ocupou as passagens
abertas formando espessos diques e ramificou-se produzindo soleiras nas rochas adjacentes. O cenário
tectônico resulta assim desses movimentos distensivos. A principal feição tectônica da Bacia do Paraná é o
vasto sistema monoclinal, ligeiramente arqueado, cuja inclinação é dirigida, nos dois lados da bacia, para a
zona central.
Os Planaltos em Bacias Sedimentares são quase que inteiramente circundados por depressões periféricas
ou marginais. Essas unidades também se caracterizam por apresentar nos contatos (planalto-depressões)
relevos escarpados caracterizados por frentes de cuestas (ROSS, 1985).
Na Bacia Sedimentar Paranaense, podem-se distinguir duas subunidades morfoesculturais: Segundo
Planalto Paranaense (figura 3.2.9) e Terceiro Planalto Paranaense (figura 3.2.10), caracterizados no capítulo
anterior.

3.2.3.1 CINTURÃO OROGÊNICO DO ATLÂNTICO
O Cinturão Orogênico do Atlântico é um dos mais extensos do Brasil e tem natureza poliorogênica.
Desenvolve-se desde o Uruguai até o norte da Bahia, através do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná,
São Paulo, Rio de Janeiro, leste de Minas Gerais e Espírito Santo (LOCZY; LADEIRA, 1976).
De acordo com os mesmos autores, é constituído em suas zonas mais internas de grande variedade de
gnaisses, que envolvem um cinturão central de complexos graníticos, ladeados por rochas metamorfoseadas
no limite extremo do metamorfismo regional.
Ross (1990) mostra que sua gênese vincula-se a vários ciclos de dobramentos acompanhados de
metamorfismos regionais, falhamentos e extensas intrusões. As diversas fases orogenéticas do pré-Cambriano
foram sucedidas por ciclos de erosão. O processo epirogenético pós-Cretáceo que perdurou pelo menos até o
Terciário Médio gerou o soerguimento da Plataforma Sul Americana, reativou falhamentos antigos e produziu
escarpas acentuadas como as da Serra da Mantiqueira, do Mar, e fossas tectônicas, como as do Médio Vale do
Paraíba do Sul. Especificamente no Paraná, o Cinturão ocorre na porção leste, sendo um dos mais extensos
do Brasil.
Os estágios evolutivos do Cinturão Orogênico do Atlântico são ainda mal conhecidos. Ao que tudo indica,
as rochas agrupam-se em núcleos metamórficos com estruturas representativas de três grandes colagens
proterozóicas, vinculadas a: a) supercontinentes Atlântico, de idade Paleoproterozóica; b) Rodínia, de
idade Mesoproterozóica/Neoproterozóica; e c) Gondwana Ocidental, do final do Neoproterozóico (ALMEIDA;
CARNEIRO, 1998). As sucessivas colagens e interações de placas originaram faixas móveis acrescionárias,
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FIGURA 3.2.9 – SEGUNDO PLANALTO PARANAENSE

FIGURA 3.2.10 – TERCEIRO PLANALTO PARANAENSE

3.2.4 UNIDADES MORFOESCULTURAIS
O relevo paranaense analisado sob a ótica das unidades morfoesculturais apresenta uma complexidade
bastante significativa em função da diversidade de formas de relevo, da natureza das rochas e das dinâmicas
morfogenéticas. A partir disso, o trabalho desenvolvido por MINEROPAR e UFPR (2006) identificou 50 unidades
morfoesculturais no Estado, as quais podem ser visualizadas na figura 3.2.6 e serão descritas brevemente,
tendo como base o Atlas Geomorfológico do Estado do Paraná elaborado pelas instituições citadas.
Cada unidade morfoestrutural, de acordo com suas características geológico-geomorfológicas, é dividida
em grandes unidades morfoesculturais que, por sua vez, se dividem em subunidades, conforme apresentado
no quadro 3.2.1.

QUADRO 3.2.1 – UNIDADES MORFOESTRUTURAL E MORFOESCULTURAL

Unidade morfoestrutural

Unidade morfoescultural

3.2.3.3 BACIAS SEDIMENTARES CENOZÓICAS E DEPRESSÕES TECTÔNICAS
As morfoestruturas aqui denominadas de Bacias Sedimentares Cenozóicas e Depressões Tectônicas foram
subdivididas em duas unidades morfoesculturais distintas, sendo a Planície Litorânea e Planícies FlúvioMarinhas e as Planícies Fluviais.
A Planície Litorânea (figura 3.2.11) tem como característica principal a sedimentação que possui relação
com as variações glácio-eustáticas quaternárias. Os depósitos são representados pela Formação Alexandra, do
Mioceno Inferior. No entanto, a ocorrência de áreas descontínuas, preenchidas por sedimentos continentais
e costeiros cenozóicos, é uma feição marcante na zona litorânea do Estado do Paraná. Os fatores associados à
gênese de tais acumulações são na verdade mais abrangentes, já que afetaram toda a região sudeste e parte
da região Sul do país (LIMA, MELO e COIMBRA, 1991).
Na Planície Litorânea também são encontrados na região de Alexandra (município de Paranaguá) os depósitos
da Formação Alexandra, que ocorrem em colinas isoladas, niveladas topograficamente em altitudes em torno de 30
m. Os tipos principais de sedimentos que a constituem são areias arcoseanas e lamas e, subsidiariamente, cascalhos,
argilas e, num único afloramento, uma camada de linhito (ANGULO, 1995).
As Planícies Fluviais (figura 3.2.12) ocorrem associadas aos principais rios do Estado e geradas por
deposição de origem fluvial e associadas aos depósitos a montante de níveis de base locais e regionais.
Aparecem em praticamente todas as unidades morfoesculturais do Cinturão Orogênico do Atlântico e da
Bacia Sedimentar do Paraná. Correspondem às áreas essencialmente planas, geneticamente geradas por
deposição de origem fluvial, onde predominam os processos agradacionais.

FIGURA 3.2.11 – PLANÍCIE LITORÂNEA

Subunidade morfoescultural

Serra do Mar

Morros Isolados costeiros
Rampas de Pré-Serra e Serras Isoladas
Serra do Mar Paranaense
Blocos Soerguidos da Serra do Mar

Primeiro Planalto Paranaense

Blocos Soerguidos do Primeiro Planalto
Paranaense
Planalto do Complexo Gnáissico-Migmatítico
Planalto Dissecado de Adrianópolis
Planalto de Curitiba
Planalto do Alto Iguaçu
Planalto Dissecado de Tunas do Paraná
Planalto Dissecado de Rio Branco do Sul
Planalto Dissecado do Alto Ribeira
Planalto do Alto Jaguariaíva
Planalto de Castro

Cinturão Orogênico
do Atlântico

continua

Unidade morfoestrutural

Unidade morfoescultural

FIGURA 3.2.12 – PLANÍCIE FLUVIAL

Bacia Sedimentar
do Paraná
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Segundo Planalto Paranaense

Subunidade morfoescultural
Planalto de São Luiz do Purunã
Planalto de Jaguariaíva
Planalto de Tibagi
Planalto de Ponta Grossa
Planalto de Guatá
Planalto de São Mateus do Sul
Planalto de Irati
Planaltos Residuais da Formação Teresina
Planalto de Prudentópolis
Planaltos Residuais da Formação Serra Geral
Planalto do Alto Ivaí
Planalto de Cândido de Abreu
Planalto de Ortigueira
Planalto de Santo Antônio da Platina
Planalto do Médio Cinzas
Planalto de Carlópolis

conclusão

Unidade morfoestrutural

Bacia Sedimentar
do Paraná

Bacias Sedimentares Cenozóicas
e Depressões Tectônicas

Unidade morfoescultural

Terceiro Planalto
Paranaense

Planícies



Subunidade morfoescultural
Planalto de Pitanga/Ivaiporã
Planalto de Foz do Areia
Planalto de Clevelândia
Planalto de Palmas/Guarapuava
Planalto do Alto/Médio Piquiri
Planalto de Apucarana
Planalto de Londrina
Planalto do Médio Paranapanema
Planalto de Maringá
Planalto de Campo Mourão
Planalto de Paranavaí
Planalto de Umuarama
Planalto de Cascavel
Planalto do Baixo Iguaçu
Planalto de Francisco Beltrão
Planalto do Alto Capanema
Planalto do São Francisco
Planalto de Foz do Iguaçu
Planície Litorânea e Planícies Flúvio-Marinhas
Planícies Fluviais

3.2.4.2 CINTURÃO OROGÊNICO DO ATLÂNTICO – UNIDADE MORFOESCULTURAL PRIMEIRO PLANALTO
PARANAENSE




FONTE: MINEROPAR e UFPR (2006)

3.2.4.1 CINTURÃO OROGÊNICO DO ATLÂNTICO – UNIDADE MORFOESCULTURAL SERRA DO MAR



Esta unidade morfoescultural está totalmente inserida na unidade morfoestrutural do Cinturão Orogênico
do Atlântico, apresentando as subunidades listadas abaixo.






Blocos soerguidos da Serra do Mar
Apresentam uma dissecação muito alta e ocupam uma área de 443,58km². A classe de declividade
predominante está entre 30% e 47%, e o relevo apresenta um gradiente de 1.360m com altitudes
variando entre 320 e 1.680m. As formas de relevo predominantes são de topos alongados e em cristas,
vertentes retilinizadas e vales em “V” fechado. A direção geral da morfologia varia entre NNE-SSW, N-S
e NW-SE, modelada em litologias da Suíte Álcali-Granitos.

Morros isolados costeiros
Apresentam dissecação muito alta e ocupa uma área de 281,04km2. A classe de declividade predominante
está entre 30% e 47%, sendo que o relevo apresenta um gradiente de 900m, com altitudes variando
entre 20 e 920m em relação ao nível do mar. As formas de relevo predominantes são topos alongados
e em cristas, vertentes retilíneas e vales em “V” fechado, com direção geral da morfologia de NW-SE,
modelada em rochas do Complexo Gnáissico Migmatítico.



Rampas de pré-serra e serras isoladas
Localizam-se entre a Serra do Mar e a Planície Litorânea, apresentando dissecação alta. Ocupam uma
área de 440,91km2, sendo a classe de declividade predominante entre 6% e 30%. Em relação ao relevo,
apresentam um gradiente de 400m com variações entre 200 e 600m. As formas de relevo predominantes
são compostas por topos alongados em crista e rampas dissecadas com vertentes retilíneas e vales em
“V”, modeladas em rochas da Suíte Álcali-Granitos e do Complexo Gnáissico Migmatítico.



Serra do Mar paranaense
Apresenta dissecação alta e ocupa uma área de 2.065,56km². A declividade predominante está entre 12%
e 30%, sendo que o relevo apresenta um gradiente de 1.320m, com altitudes variando entre 20 a 1.340m.
As formas de relevo predominantes são topos alongados e em cristas com vertentes retilíneas e vales em
“V” encaixado. A direção geral da morfologia varia entre NE-SW, N-S e NW-SE, modelada em litologias da
Suíte Álcali-Granitos e do Complexo Gnáissico Migmatítico.
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Blocos Soerguidos do Primeiro Planalto
Esta subunidade apresenta dissecação muito alta e ocupa uma área de 267,53km². Predominam
declividades inferiores a 6% e entre 12 e 30% com gradiente de 500m, variando entre 820 e 1.320m.
As formas de relevo predominantes são topos alongados e em cristas, vertentes retilíneas e vales em
“V” fechado. A direção geral da morfologia varia entre NNE-SSW, N-S e NW-SE, modelada em litologia
da Suíte Álcali-Granitos e em Granitos subalcalinos e alcalinos reportados ao Proterozóico Superior.
Planalto do Complexo Gnáissico Migmatítico
A subunidade referida exibe dissecação alta e ocupa uma área de 724,32km². As classes de declividade
predominantes dividem-se em: menores que 6% e de 6% a 30%. Em relação ao relevo apresenta um
gradiente de 740m com altitudes variando entre 300 e 1.040m. As formas de relevo predominantes são
topos alongados e arredondados, vertentes convexas e vales em “V” aberto, caracterizando um padrão
de relevo em “meias-laranjas”, sem uma orientação preferencial, modelado em rochas do Complexo
Gnáissico Migmatítico.
Planalto Dissecado de Adrianópolis
Apresenta dissecação alta, ocupando uma área de 2.908,26km². As classes de declividade predominantes
dividem-se em: menores que 6%, de 12 a 30% e de 30 a 47%. O relevo exibe amplitude altimétrica
de 1.300m, variando entre 100 e 1.400m. As formas de relevo predominantes são topos alongados e
em cristas, vertentes retilíneas, vales em “V” encaixado e vales em “V” aberto. A direção geral da
morfologia varia entre NW-SE e NE-SW, modelada em rochas da Formação Votuverava do Grupo Açungui,
e em rochas da Formação Suíte Monzogranitos.
Planalto de Curitiba
Esta subunidade exibe dissecação média e ocupa uma área de 3.752,70km². As declividades
predominantes são as menores que 6% e de 6 a 30%. O relevo possui diferença altimétrica de 680m
com altitudes variando entre 560 e 1.240m. As formas de relevo predominantes são topos alongados e
aplainados, vertentes convexas e vales em “V”. A direção geral da morfologia varia entre N-S e NW-SE,
modelada em rochas do Complexo Gnáissico Migmatítico.
Planalto do Alto Iguaçu
Apresenta dissecação baixa e ocupa uma área de 1.317,48km². A classe de declividade predominante
é menor que 6% com gradiente altimétrico de 140m, cujas altitudes variam de 860 a 1.000m. As
formas de relevo predominantes são topos alongados e aplainados, vertentes convexas articulandose às planícies fluviais mediante rampas suaves, vales em “V” e vales em “V” aberto. A direção geral
da morfologia é N-S, modelada em sedimentos da Formação Guabirotuba e litologias do Complexo
Gnáissico Migmatítico.
Planalto Dissecado de Tunas do Paraná
Apresenta dissecação alta e ocupa uma área de 2.098,55km². Possui como declividades predominantes
as classes: menores que 6% e de 12 a 30%. O gradiente altimétrico é de 1.120m com altitudes

1.080m. As formas de relevo predominantes são topos aplainados, vertentes retilíneas e convexas e vales
em “V”. A direção geral da morfologia é NW-SE, modelada em rochas da Formação Ponta Grossa.

variando entre 280 e 1.400m. As formas de relevo predominantes são topos alongados e em cristas,
vertentes retilíneas e vales em “V” encaixado. A direção geral da morfologia varia entre NW-SE e NESW, modelada em rochas da formação Capiru.



Planalto Dissecado de Rio Branco do Sul
Exibe dissecação alta e ocupa uma área de 649,70km². As classes de declividade predominantes
dividem-se em: menor que 6%, de 12 a 30% e de 30 a 47%. Em relação ao relevo, as altitudes variam
de 400 a 1.180m, resultando em um gradiente de 780m. Predominam as formas de relevo: topos
alongados, vertentes convexas e retilíneas e vales em “V”. A direção geral da morfologia é NW-SE,
modelada em rochas da Formação Votuverava.








Planalto Dissecado do Alto Ribeira
Apresenta dissecação alta e ocupa uma área de 3.840,51km². As declividades predominantes são as
menores que 6% e entre 12 e 30%, exibindo diferença altimétrica de 880m, com altitudes variando entre
320 e 1.200m. As formas de relevo predominantes são topos alongados e em cristas, vertentes retilíneas
e côncavas e vales em “V” encaixados. A direção geral da morfologia é NW-SE, com maior influência no
modelado da Formação Suíte Monzogranito, Setuva e Açungui.



Planalto do Alto Jaguariaíva
Apresenta dissecação alta e ocupa uma área de 1.304,15km² com declividades predominantes
classificadas em menores que 6% e entre 6 e 30%. O relevo apresenta um gradiente de 520m com
altitudes entre 780 e 1.300m. As formas de relevo predominantes são topos alongados, vertentes
convexas e vales em “V”. A direção da morfologia é NW-SE, modelada em rocha do Complexo Granítico
Cunhaporanga.



Planalto de Castro
Exibe dissecação média e ocupa uma área de 2.760,96km². A classe de declividade predominante
é a menor que 6%. Em relação ao relevo, apresenta um gradiente de 400m com altitudes variando
entre 920 e 1.320m. As formas de relevo predominantes são topos alongados e aplainados, vertentes
convexo-côncavas e vales abertos de fundo chato. A direção geral da morfologia é NW-SE, modelada
em rocha do Complexo Granítico Cunhaporanga.



3.2.4.3 BACIA SEDIMENTAR DO PARANÁ – UNIDADE MORFOESCULTURAL SEGUNDO PLANALTO
PARANAENSE






Planalto de São Luiz do Purunã
A referida subunidade morfoescultural apresenta dissecação baixa e ocupa uma área de 1.529,96km² com
predominância de declividades menores que 6% e gradiente de 520m, cujas altitudes variam de 780 a
1.300m. As formas de relevo predominantes são topos aplainados, vertentes convexas e vales em calha
muito encaixados. A direção geral da morfologia é NW-SE, modelada em rochas da Formação Furnas.



Planalto de Jaguariaíva
Exibe dissecação alta e ocupa uma área de 2.389,44km² com domínio de declividades entre 6% e 30%.
O gradiente topográfico é de 660m, uma vez que as altitudes variam entre 620 e 1.280m. As formas
de relevo predominantes são topos alongados, vertentes convexas e vales em “V”. A direção geral da
morfologia é NW-SE, modelada em rochas da Formação Ponta Grossa.




Planalto de Tibagi
Apresenta dissecação média e ocupa uma área de 691,22km com predomínio de declividades inferiores a
6%. Em relação ao relevo, possui gradiente altimétrico de 460m, uma vez que as altitudes variam de 620 a
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Planalto de Ponta Grossa
Apresenta dissecação média e ocupa uma área de 16.645,3km. A declividade mais frequente é de até
30%, e o relevo possui diferença altimétrica de 600m com altitudes variando entre 480 e 1.080m. As
formas de relevo predominantes compõem-se de: topos alongados, vertentes retilíneas e côncavas e
vales em “U”. A direção geral da morfologia é NW-SE, modelada em rochas do Grupo Itararé e Formação
Ponta Grossa.
Planalto do Guatá
Possui dissecação alta e ocupa uma área de 1.347,91km², sendo as classes de declividade predominantes:
menor que 6% e entre 6 e 30%. Em relação ao relevo, apresenta um gradiente de 220m com altitudes
variando entre 780 e 1.000m. As formas de relevo predominantes são topos alongados, vertentes
retilíneas e vales em “V”, modelados em rochas dos Grupos Guatá e Itararé.
Planalto de São Mateus do Sul
A referida subunidade morfoescultural apresenta dissecação baixa e ocupa uma área de 1.725,20km². A
classe de declividade predominante é menor que 6%, sendo o gradiente altimétrico de 240m com altitudes
variando entre 760 e 1.000m. As formas de relevo predominantes são topos aplainados, vertentes retilíneas
e vales em “V”, modelados em rochas das Formações Teresina, Palermo e Serra Alta.
Planalto de Irati
Exibe dissecação média e ocupa uma área de 784,22km², sendo que a classe de declividade predominante
é menor que 6%. Em relação ao relevo apresenta um gradiente de 220m com altitudes variando entre
760 e 980m. As formas de relevo mais frequentes são topos alongados e isolados, vertentes côncavas e
vales em “U”. A direção geral da morfologia é NW-SE, modelada em rochas da Formação Teresina.
Planaltos Residuais da Formação Teresina
Apresenta dissecação baixa e ocupa uma área de 684,30km², cujas classes de declividades predominantes
são: menor que 6% e de 12 a 30%. Possui gradiente de 560m, com altitudes variando de 560 a 1.120m.
As formas de relevo predominantes são topos aplainados, vertentes convexas e vales em “V”. A direção
geral da morfologia é NW-SE, modelada em rochas da Formação Teresina.
Planalto de Prudentópolis
Apresenta dissecação baixa e ocupa uma área de 2.628,77km² com declividades predominantes
inferiores a 6%. Possui gradiente de 460m, com altitudes variando de 580 a 1.040m. As formas de
relevo predominantes são topos aplainados, vertentes convexas, vales em “V” e vales em “V” aberto,
modelados em rochas da Formação Teresina e da Formação Rio do Rastro.
Planaltos Residuais da Formação Serra Geral
A subunidade morfoescultural apresenta dissecação alta e ocupa uma área de 4.173,48km². A declividade
predominante situa-se entre 12% e 30% e o gradiente altimétrico é de 740m, cujas altitudes variam
de 380 a 1.120m. As formas de relevo predominantes são topos alongados aplainados, vertentes
convexo-côncavas e vales em “V”, modelados em rochas da Formação Rio do Rastro, da Formação Serra
Geral e em rochas sedimentares da Formação Botucatu.
Planalto do Alto Ivaí
Exibe dissecação média e ocupa uma área de 1.685,28km², cujas classes de declividade predominantes
são: menores que 6%, de 6 a 12% e de 12 a 30%. Apresenta um gradiente de 640m com altitudes
variando entre 480 e 1.120m. As formas de relevo predominantes são topos aplainados, vertentes

côncavas e vales em “V” aberto. A direção geral da morfologia é NW-SE, modelada em rochas da
Formação Teresina e Serra Alta.












Planalto Cândido de Abreu
Apresenta dissecação baixa e ocupa uma área de 576,75km² com predomínio da classe de declividade
menor que 6%. Em relação ao relevo, apresenta um gradiente de 310m, com altitudes variando entre
450 e 760m. As formas predominantes são topos isolados, vertentes convexas e vales em calha de
fundo chato, modelados em rochas da Formação Rio do Rastro.



Planalto de Ortigueira
Nessa subunidade morfoescultural predominam os graus de dissecação alto e médio, ocupando uma
área de 3.614,90km². As classes de declividades que prevalecem são: menor que 6% e de 12 a 30%,
com gradiente de 720m, sendo que as altitudes variam entre 420 e 1.140m. As formas de relevo são
topos alongados e em cristas, vertentes retilíneas e vales em “V”. A direção geral de morfologia é
NW-SE, modelada em rochas da Formação Rio do Rastro e da Formação Teresina.



Planalto de Santo Antônio da Platina
Exibe dissecação alta e ocupa uma área de 1.760,65km² com declividades predominantes entre 12% e
30%. Em relação ao relevo, apresenta um gradiente de 740m com altitudes variando entre 400 e 1.140m.
As formas de relevo predominantes são topos isolados, vertentes convexas e vales em “V”. A direção
geral da morfologia é NW-SE, modelada em rochas da Formação Rio do Rastro.



Planalto do Médio Cinzas
Apresenta dissecação baixa e ocupa uma área de 2.461,33km², cuja classe de declividade predominante
é a menor que 6%. Em relação ao relevo, apresenta um gradiente de 340m, com altitudes variando
entre 440 e 780m. As formas predominantes são topos aplainados, vertentes convexas e vales abertos
de fundo chato. A direção geral da morfologia é NW-SE, modelada em rochas das formações Rio do
Rastro, Teresina, Serra Alta, Rio Bonito e Grupo Itararé.



Planalto de Carlópolis
Possui grau de dissecação médio e ocupa uma área de 1.202,52km² com declividades menores que 6%
e gradiente altimétrico de 380m, sendo que as altitudes variam entre 480 e 860m. As formas de relevo
predominantes são topos aplainados, vertentes convexas e vales em “V” aberto. A direção geral da
morfologia é NW-SE, modelada em rochas das formações Rio do Rastro, Teresina e Grupo Itararé.

3.2.4.4



BACIA SEDIMENTAR DO PARANÁ – UNIDADE MORFOESCULTURAL TERCEIRO PLANALTO
PARANAENSE






Planalto de Pitanga/Ivaiporã
Exibe dissecação média e ocupa uma área de 5.640,50km². As classes de declividade predominantes
são: menor que 6%, de 6 a 12% e de 12 a 30%. Em relação ao relevo, apresenta um gradiente de 980m,
com altitudes variando entre 320 e 1.300m. As formas de relevo predominantes são topos alongados,
vertentes convexas e vales em “V”, modelados em rochas da Formação Serra Geral.
Planalto de Foz do Areia/Ribeirão Claro
A subunidade morfoescultural apresenta dissecação alta e ocupa uma área de 7.033,11km². Apresenta
como classes predominantes de declividade: menor que 6% e de 12 a 30%. Quanto ao relevo, possui
altitudes variando de 400 a 1.340m, o que corresponde a um gradiente de 940m. As formas de relevo
mais frequentes são: topos alongados, vertentes retilíneas e côncavas e vales em degraus. A direção
geral da morfologia é NW-SE, modelada em rochas da Formação Serra Geral.
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Planalto de Clevelândia
Apresenta dissecação média e ocupa uma área de 1.510,63km² com classes de declividades
predominantes inferiores a 30%. Em relação ao relevo, apresenta um gradiente de 600m, sendo que as
altitudes variam entre 720 e 1.320m. As formas predominantes são topos aplainados com residuais de
aplanação, vertentes convexas e convexo-côncavas e vales em “V”, modelados em rochas da Formação
Serra Geral.
Planalto de Palmas/Guarapuava
Possui dissecação baixa e ocupa uma área de 6.656,94km² com declividade predominante menor que
6%. Apresenta um gradiente de 840m com altitudes variando entre 520 e 1.360m. As formas de relevo
predominantes são compostas por topos aplainados, vertentes retilíneas e convexas e vales em “U”,
modelados em rochas da Formação Serra Geral.
Planalto do Alto/Médio Piquiri
Para essa subunidade predomina o grau de dissecação médio ocupando uma área de 21.854,87km² com
declividades que variam entre menores que 6%, de 6 a 12% e de 12 a 30%. Quanto ao relevo, apresenta
um gradiente de 940m, com altitudes variando entre 280 e 1.220m. As formas de relevo predominantes
são topos alongados e isolados, vertentes convexas e convexo-côncavas e vales em “U” aberto. A direção
geral da morfologia é NW-SE, modelada em rochas da Formação Serra Geral.
Planalto de Apucarana
Possui dissecação alta e ocupa uma área de 3.993,70km² com predomínio de declividade entre 6 e 12%
e entre 12 e 30%. Apresenta gradiente de 620m, cujas altitudes variam entre 300 e 920m. As formas
de relevo predominantes são topos alongados, vertentes convexas e vales em “V”. A direção geral da
morfologia é NW-SE, modelada em rochas da Formação Serra Geral.
Planalto de Londrina
Apresenta dissecação média e ocupa uma área de 9.410,21km², sendo as declividades predominantes
até 12%. Quanto ao relevo, apresenta um gradiente de 840m, com altitudes variando entre 340 e
1180m. As formas predominantes são topos alongados, vertentes convexas e vales em “V”. A direção
geral da morfologia é NW-SE, modelada em rochas da Formação Serra Geral.
Planalto do Médio Paranapanema
Exibe dissecação baixa e ocupa uma área de 1.810,01km². A classe de declividade predominante é
a inferior a 6%, sendo o gradiente altimétrico de 260m, cujas altitudes variam de 340 a 600m. As
formas de relevo mais frequentes são topos aplainados, vertentes convexas e vales em “V”. A direção
geral da morfologia é NW-SE, modelada em rochas da formação Serra Geral.
Planalto de Maringá
A referida subunidade morfoescultural ocupa uma área de 8.020,73km² e apresenta dissecação baixa
e declividades predominantes inferiores a 6%. Em relação ao relevo, possui um gradiente de 540m,
com altitudes variando entre 260 e 800m. As formas predominantes são topos alongados e aplainados,
vertentes convexas e vales em “V”. A direção geral da morfologia é NW-SE, modelada em rochas da
Formação Serra Geral.

Planalto de Campo Mourão
Essa subunidade morfoescultural ocupa uma área 11.332,04km² e caracteriza-se por apresentar grau de
dissecação baixo, declividades predominantes inferiores a 12% e gradiente altimétrico de 620m, cujas
altimetrias variam entre 200 e 840m. Quanto às formas de relevo, predominam topos aplainados, vertentes
retilíneas e côncavas na base e vales em calha, modelados em rochas da Formação Serra Geral.

















Planalto de Paranavaí
Exibe dissecação baixa e ocupa uma área de 7.508,98km², sendo a classe predominante de declividades
inferior a 6%. Em relação ao relevo apresenta um gradiente de 340m com altitudes variando entre 240
e 580m. As formas de relevo predominantes são topos aplainados, vertentes convexas e vales em “V”
aberto, modelados em rochas da Formação Caiuá.

3.2.4.5 BACIAS SEDIMENTARES CENOZÓICAS E DEPRESSÕES TECTÔNICAS – UNIDADE
MORFOESCULTURAL DE PLANÍCIES


Planalto de Umuarama
Ocupa uma área de 15.362,32km² e caracteriza-se por apresentar grau de dissecação médio, declividades
predominantes inferiores a 12%, gradiente altimétrico de 420m, com altitudes variando entre 240 e
660m. As formas de relevo predominates são topos alongados e aplainados, vertentes convexas e vales
em “V”, modelados em rochas da Formação Caiuá e da Formação Serra Geral.



Planalto de Cascavel
Exibe dissecação média e ocupa uma área de 6.355,68km², cujas declividades predominantes são
inferiores a 12%. Em relação ao relevo, apresenta um gradiente de 680m com altitudes, variando
entre 240 e 920m. As formas predominantes de relevo são topos alongados e aplainados, vertentes
convexas e vales em “V”, modelados em rochas da Formação Serra Geral.

Planície Litorânea e Planícies Flúvio-Marinhas
Essa subunidade morfoescultural apresenta dissecação baixa e ocupa uma área de 2.038,70km2, sendo
preponderante a classe de declividade menor que 6%. Em relação ao relevo, apresenta um gradiente
de 200m, com altitudes variando entre 0 e 200m. As formas de relevo predominantes são as planícies
de restinga e flúvio-marinhas, terraços arenosos, dunas e praias, modeladas em sedimentos marinhos
e flúvio-marinhos.
Planícies Fluviais
Caracteriza-se pela presença de sedimentos inconsolidados do Período Quaternário, ocupando uma
área de aproximadamente 4.329,35km2. As classes de declividade mais evidentes são: menor que 6%
e de 6 a 12%.

O quadro 3.2.2 na página seguinte sintetiza as principais características concernentes ao relevo das
subunidades morfoesculturais.

Planalto do Baixo Iguaçu
A subunidade morfoescultural apresenta dissecação alta e ocupa uma área de 6.842,64km². Caracterizase por apresentar declividades que variam de: menor que 6%, de 6 a 12% e de 12 a 30%, com
gradiente de 660m e altitudes variando entre 220 e 880m. As formas de relevo predominantes são
topos alongados e em cristas, vertentes retilíneas e vales em “V” encaixado. A direção varia entre
NNE-SSW e NW-SE, modelada em rochas da Formação Serra Geral.

CONSIDERAÇÕES
O relevo como um todo se distingue pela grande variabilidade espacial de materiais naturais, e também
por apresentar modificações que se processam em diferentes escalas de tempo. Essa característica deve ser
levada em consideração quando se realiza um planejamento socioambiental, cientificamente embasado, uma
vez que as questões ambientais estão relacionadas, em grande medida, com as características e processos
geológicos/geomorfológicos existentes, particularmente quando se pensa em estabelecer a utilização
racional do território, do meio ambiente e de seus recursos.
Assim, a geomorfologia no contexto do Zoneamento Ecológico-Econômico auxiliou na categorização do
espaço geográfico de acordo com as potencialidades, fragilidades e restrições de intervenções antrópicas na
paisagem.
Como pode ser observado no relatório temático apresentado, o relevo do Estado do Paraná apresenta
grande complexidade, dada principalmente pela própria interação entre as formas de relevo, a natureza das
rochas, eventos tectônicos e sua dinâmica morfogenética. Tal complexidade foi mapeada, representada e
dividida, em função de características homogêneas, em cinquenta subunidades morfoesculturais, em um
trabalho pioneiro elaborado pela MINEROPAR em 2006, gerando como produto o Atlas Geomorfológico do
Estado do Paraná.
Assim, a análise geomorfológica exposta apresentou as unidades morfoestruturais do Estado do Paraná,
considerando para tal as influências do substrato geológico na formação e configuração do relevo. Quanto às
unidades morfoesculturais, estas foram analisadas, de acordo com a relação existente, entre a natureza das
rochas e as ações intempéricas atuantes.
De acordo com Santos (2006), esse trabalho fornece instrumentos apropriados para embasar o
planejamento da paisagem paranaense, no âmbito regional em unidades homogêneas, que permitem definir
potencialidades e restrições de uso, bem como fornecer dado básico de entrada para outras pesquisas.

Planalto de Francisco Beltrão
Apresenta dissecação média e ocupa uma área de 4.687,26km² com predomínio de declividades
inferiores a 12% e entre 12 e 30%. Em relação ao relevo apresenta um gradiente de 680m, com
altitudes variando entre 340 e 1.020m. As formas de relevo predominantes são topos alongados,
vertentes convexas e vales em “V” aberto. A direção geral da morfologia é NW-SE, modelada em rochas
da Formação Serra Geral.
Planalto do Alto Capanema
Ocupa uma área de 1.406,33km², caracterizada por dissecação alta e declividades entre 12% e 30%.
Em relação ao relevo, apresenta um gradiente de 500m com altitudes variando entre 280 e 780m. As
formas de relevo predominantes são topos alongados e em cristas, vertentes retilíneas e vales em “V”.
A orientação geral da morfologia é NW-SE, modelada em rochas da Formação Serra Geral.
Planalto do São Francisco
Possui dissecação média e ocupa uma área de 3.067,15km², sendo as classes de declividades
predominantes: menor que 6%, de 6 a 12% e de 12 a 30%. Em relação ao relevo, apresenta um
gradiente de 480m com altitudes, variando entre 220 e 700m. As formas predominantes são topos
alongados, vertentes convexas e vales em “V”. A direção geral da morfologia é NW-SE, modelada em
rochas da Formação Serra Geral.
Planalto de Foz do Iguaçu
Possui dissecação baixa e ocupa uma área de 3.858,74km², com declividades inferiores a 6%. Em
relação ao relevo apresenta um gradiente de 420m, com altitudes variando entre 120 e 540m. As
formas de relevo predominantes são topos aplainados, vertentes convexas e vales em “V” aberto,
modelados em rochas da Formação Serra Geral.
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QUADRO 3.2.2 – SÍNTESE DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS PREDOMINANTES IDENTIFICADAS POR SUBUNIDADE

Unidade morfoescultural

Subunidade morfoescultural
Morros Isolados costeiros

Serra do Mar

Primeiro Planalto Paranaense

Segundo Planalto Paranaense

Forma de vertente

Forma de vales

Alongados e em cristas

Retilínea

“V” Fechado

Gradiente

Declividade

900

30 – 47%

400

Inferior a 6%

Alta

Alongados, em cristas e rampas dissecadas

Retilínea

“V” Fechado

Serra do Mar Paranaense

Alta

Alongados e em cristas

Retilínea

“V” Encaixado

1.320

12 – 30%

Blocos Soerguidos da Serra do Mar

Muito Alta

Alongados e em cristas

Retilínea

“V” Fechado

1.360

30 – 47%

Blocos Soerguidos do Primeiro Planalto Paranaense

Muito Alta

Alongados e em cristas

Retilínea

“V” Fechado

500

12 – 30%

Planalto do Complexo Gnáissico-Migmatítico

Alta

Alongados

Convexa

“V” Aberto

740

Inferior a 6%

Planalto Dissecado de Adrianópolis

Alta

Alongados e em cristas

Retilínea

“V” Encaixado

Planalto de Curitiba

Média

Alongados e aplainados

Convexa

Planalto do Alto Iguaçu

Baixa

Alongados e aplainados

Convexa

1.300

Inferior a 6%

“V”

680

Inferior a 6%

“V” Aberto

140

Inferior a 6%

Planalto Dissecado de Tunas do Paraná

Alta

Alongados e em cristas

Retilínea

“V” Encaixado

Planalto Dissecado de Rio Branco do Sul

Alta

Alongados

Convexa

“V”

780

1.120

Inferior a 6%
12 – 30%

Planalto Dissecado do Alto Ribeira

Alta

Alongados e em cristas

Retilínea e Côncava

“V” Encaixado

880

12 – 30%

Planalto do Alto Jaguariaíva

Alta

Alongados

Convexa

“V”

520

Inferior a 6%
Inferior a 6%

Planalto de Castro

Média

Alongados e aplainados

Convexo-Côncava

Aberto de fundo chato

400

Planalto de São Luiz do Purunã

Baixa

Aplainados

Convexa

Em calha muito encaixado

520

Inferior a 6%

Planalto de Jaguariaíva

Alta

Alongados

Convexa

“V”

660

6 – 12%

Planalto de Tibagi

Média

Aplainados

Retilínea e Convexa

“V”

460

Inferior a 6%

Planalto de Ponta Grossa

Média

Alongados

Retilínea e Côncava

“U”

600

Inferior a 6%

Planalto de Guatá

Alta

Alongados

Retilínea

“V”

220

Inferior a 6%

Planalto de São Mateus do Sul

Baixa

Aplainados

Retilínea

“V” aberto

240

Inferior a 6%

Planalto de Irati

Média

Alongados e isolados

Côncava

“U”

220

Inferior a 6%

Planaltos Residuais da Formação Teresina

Baixa

Aplainados

Convexa

“V”

560

Inferior a 6%

Planalto de Prudentópolis

Baixa

Aplainados

Convexa

“V” Aberto

460

Inferior a 6%

Alongados e aplainados

Convexo-Côncava

“V” Aberto

740

12 – 30%

Planalto do Alto Ivaí

Média

Aplainados

Côncava

“V” Aberto

640

Inferior a 6%

Planalto de Cândido de Abreu

Baixa

Isolados

Convexa

Em calha de fundo chato

340

Inferior a 6%

Alta

Planalto de Ortigueira

Alta

Alongados e em cristas

Retilínea

“V”

720

Inferior a 6%

Planalto de Santo Antônio da Platina

Alta

Isolados

Convexa

“V”

840

12 – 30%

Planalto do Médio Cinzas

Baixa

Aplainados

Convexa

Aberto de fundo chato

340

Inferior a 6%

Planalto de Carlópolis

Média

Aplainados

Convexa

“V” Aberto

380

Inferior a 6%

Planalto de Pitanga/Ivaiporã

Média

Alongados

Convexa

“V”

980

Inferior a 6%

Planalto de Foz do Areia

Alta

Alongados

Em degraus

940

Inferior a 6%

Planalto de Clevelândia

Média

Aplainados com residuais de aplanação

“V”

600

Inferior a 6%

Planalto de Palmas/Guarapuava

Baixa

Aplainados

“U”

840

Inferior a 6%

Planalto do Alto/Médio Piquiri

Média

Alongados e isolados

“U” Aberto

940

12 – 30%

“V”

620

6 – 12%
Inferior a 6%

Alta

Alongados

Retilínea e Côncava
Convexa e ConvexoCôncava
Retilínea e Convexa
Convexa e ConvexoCôncava
Convexa

Planalto de Londrina

Média

Alongados

Convexa

“V”

840

Planalto do Médio Paranapanema

Baixa

Aplainados

Convexa

“V”

260

Inferior a 6%

Planalto de Maringá

Baixa

Alongados e aplainados

“V”

540

Inferior a 6%

Planalto de Campo Mourão

Baixa

Aplainados

Em calha

620

Inferior a 6%

Planalto de Apucarana

Planalto de Paranavaí

Baixa

Aplainados

Convexa
Retilínea e Côncavas na
base
Convexa

“V” Aberta

340

Inferior a 6%

Planalto de Umuarama

Média

Alongados e aplainados

Convexa

“V”

420

Inferior a 6%

Planalto de Cascavel

Média

Alongados e aplainados

Convexa

“V”

680

Inferior a 6%

Alta

Alongados e em cristas

Retilínea

“V” Encaixado

660

Inferior a 6%

Alongados

Convexa

“V” Aberto

680

Inferior a 6%

Alongados e em cristas

Retilínea

“V”

680

12 – 30%

Planalto do Baixo Iguaçu
Planalto de Francisco Beltrão

Planícies

Muito Alta

Forma de topos

Rampas de Pré-Serra e Serras Isoladas

Planaltos Residuais da Formação Serra Geral

Terceiro Planalto Paranaense

Dissecação

Média

Planalto do Alto Capanema

Alta

Planalto do São Francisco

Média

Alongados

Convexa

“V”

480

6 – 12%

Planalto de Foz do Iguaçu

Baixa

Aplainados

Convexa

“V” Aberto

420

Inferior a 6%

Planície Litorânea e Planícies Flúvio-Marinhas

Baixa

–

–

–

200

Inferior a 6%

Planícies Fluviais

Baixa

–

–

–

–

Inferior a 6%

FONTE: MINEROPAR e UFPR (2006)
••

• 77 •••

REFERÊNCIAS

SALAMUNI, E; EBERT, H. D.; HASUI, Y. Morfotectônica da bacia sedimentar de Curitiba. Revista Brasileira de
Geociências, São Paulo: SBG, v.34, n.4, p.469-478, dez. 2004.

ALMEIDA, F. F. M.; CARNEIRO, C. D. R. Origem e evolução da Serra do Mar. Revista Brasileira de Geociências, São
Paulo: SBG, v.28, n.2, p.135-150, jun. 1998.

SANTOS, L. J. C. et al. Mapeamento geomorfológico do Estado do Paraná. Revista Brasileira de Geomorfologia,
Curitiba: UFPR, v.7, n.2, p.3-12, 2006.

ALMEIDA, F. F. M.; NEVES, B. B de B.; CARNEIRO, C. D. R. The origin and evolution of the South American Platform.
Earth-Science Reviews, Amsterdam, NL: Elsevier Scientific Publishing, v.50,n.1/2, p.77-111, May 2000.

SOARES, P. C.; FIORI, A. P. Lógica e sistemática na análise e interpretação de fotografias aéreas em geologia. Not.
Geomorfológica, Campinas: PUCCAMP, v.16, n.32, 1976.

ANGULO, R. J. Mapa do cenozóico do litoral do Estado do Paraná. Boletim Paranaense de Geociências, Curitiba:
UFPR, n.55, p.25-42, 2004.
ARCHELA, E. et al. Geologia, geomorfologia e disponibilidade hídrica subterrânea na Bacia Hidrográfica do Ribeirão
Jacutinga. Geografia, Londrina: UEL, v.12, n.2, p.95-116, 2003. Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/uel/
index.php/geografia>. Acesso em: 22 ago. 2013.
BIGARELLA, J. J. et al. Estrutura e origem das paisagens tropicais e subtropicais. Florianópolis: Ed. da UFSC,
2003. v.3.
BIGARELLA, J. J.; BECKER, R. D.; SANTO, G. F. Cárstico estrutura e origem das paisagens tropicais e subtropicais:
fundamentos geológicos-geográficos, alteração química e física das rochas, relevo e dômico. Florianópolis: EDUFSC,
1994.
CANALI, N. E.; MURATORI, A. M. Síntese da evolução geomorfológica da bacia sedimentar de Curitiba. In: SIMPÓSIO
REGIONAL DE GEOLOGIA, 3., 1981, Curitiba. Atas... Curitiba: SBG, 1981. v.2, p.335-362.
CORANI, U. G.; GIRARDI, V. A. V. Geologia da folha de Morretes. Boletim Paranaense de Geociências, Curitiba:
UFPR, v.26, p.1-40, 1967.
GUIMARÃES, G. B. et al. Desafios da geoconservação nos Campos Gerais do Paraná. Geologia USP, São Paulo: USP,
v.5, p.46-61, out. 2009. Publicação especial. Disponível em: <http://ppegeo.igc.usp.br/scielo.php?script=sci_art
text&pid=S167678292009000100006&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 26 ago. 2013.
HASUI, Y.; SADOWSKI, G. R. Evolução geológica do pré-cambriano na região sudeste do Estado de São Paulo.
Revista Brasileira de Geociências, São Paulo: SBG, v.6, n.3, p.180-200, 1976.
LIMA, M. R. de; MELO, M. S. de; COIMBRA, A. M. Palinologia de sedimentos da bacia de São Paulo, terciário do
Estado de São Paulo. Revista do Instituto Geológico, São Paulo: Instituto Geológico, v.12, n.1/2, p.7-20, jan./
dez. 1991.
LOCZY, L.; LADEIRA, E. A. Geologia estrutural e introdução à geotectônica. Rio de Janeiro: Edgar Blücher, 1976.
MAACK, R. Geografia física do Estado do Paraná. 3. ed. Curitiba: Imprensa Oficial, 2002.
OKA-FIORI, C. Geomorfologia e dinâmica têmporo-espacial da Bacia do Rio Itiquira, Pantanal MatogrossenseMT, MS. 209f. Tese (Doutorado) – Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio
Claro, SP, 2002.
OKA-FIORI, C. et al. Mapeamento geomorfológico preliminar do Estado do Paraná. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE
GEOMORFOLOGIA, 6., 2006, Goiânia; REGIONAL CONFERENCE ON GEOMORPHOLOGY, 2006, Goiânia. Anais... Goiânia:
UFG, 2006.
MINEROPAR (MINERAIS DO PARANÁ) Atlas geomorfológico do Estado do Paraná. Curitiba: UFPR, 2006. Escala
base 1:250.000, modelos reduzidos 1:500.000.
PENHA, H. M. A importância da geomorfologia no planejamento ambiental: uma breve apreciação. Anuário do
Instituto de Geociências da UFRJ, Rio de Janeiro: UFRJ, v.15, p.163-165, 1992.
ROSS, J. L. S. Ecogeografia do Brasil. São Paulo: Oficina de Textos, 2006.
ROSS, J. L. S. Geomorfologia, ambiente e planejamento. São Paulo: Contexto, 1990.
ROSS, J. L. S. O registro cartográfico dos fatos geomorfológicos e a questão da taxonomia do relevo. Revista do
Departamento de Geografia, São Paulo: USP, v.6, p.17-29, 1992.
ROSS, J. L. S. Relevo brasileiro: uma nova proposta de classificação. Revista do Departamento de Geografia, São
Paulo: USP, n.4, p.25-39, 1985.
ROSS, J. L. S.; MOROZ, I. C. Mapa geomorfológico do Estado de São Paulo. Revista do Departamento de Geografia,
São Paulo: USP, v.10, p.41-56, 1996.

••

• 78 •••

••

• 79 •••

3.3 PEDOLOGIA: CLASSIFICAÇÃO, APTIDÃO E POTENCIAL DE USO DOS SOLOS
DO PARANÁ
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estabilidade e o regime de distribuição, inclusive na regulação dos picos de cheias.
a acumulação e o tamponamento ocorre pela adsorção e precipitação de compostos poluentes (metais
pesados ou radioativos) purificando a água que é filtrada por processos físico-químicos.
é transformador pela alteração, decomposição e reciclagem microbiológica e bioquímica de compostos
orgânicos tóxicos, como agrotóxicos, os quais são decompostos, metabolizados ou imobilizados no
solo. O solo se torna um reator biofísico-químico.

O solo é habitat biológico e genético, atuando como reserva de biodiversidade, não somente como banco
de sementes, mas é também o meio de crescimento e habitat de numerosos organismos, macro e microscópicos,
muitos de espécies ainda desconhecidas, que têm no solo o seu habitat, caracterizando-o como reservatório
genético. Portanto, torna-se necessário preservar o solo também como patrimônio genético.
O solo fornece suporte para infraestrutura necessária à construção de habitações, desenvolvimento
industrial, vias de circulação e transportes, equipamentos esportivos e de recreação, recepção de resíduos
etc. Geralmente nesta função, o solo é decapitado ou impermeabilizado.
É fonte de matéria-prima para as atividades humanas desde os tempos mais remotos, fornecendo água,
argila, areia, cascalho, carvão, minerais, turfa, e outros materiais que são utilizados para a produção técnica
e industrial ou para fins socioeconômicos.
A sexta função do solo é descrita como suporte do patrimônio natural, cultural e arqueológico da humanidade,
em paisagens protegidas, espaços de lazer, tesouros arqueológicos e paleontológicos e vestígios paleoambientais.
O uso do solo, associado ao suporte de infraestruturas e como fonte de matérias-primas, normalmente
têm uma natureza destrutiva, que não possibilita a conciliação com as outras funções. Por outro lado, sua
importância na produção de biomassa e como regulador ambiental facilmente nos permite concluir que o solo
não deve ser isolado do meio ambiente, do qual faz parte. Embora seja mais um componente do meio ambiente
é, simultaneamente, o suporte ou sustentáculo dos ecossistemas terrestres e um produto da sua evolução. E
ainda que grande parte da biomassa e da produção de alimentos seja derivada do solo, ele também deve ser
visto como suporte das sociedades humanas, tal como as conhecemos. Essa perspectiva deve ser salientada,
pois facilmente esquecemos a dependência e a fragilidade das nossas sociedades diante da importância do
solo, elemento aparentemente simples e, para alguns, até mesmo visto como “sujo” ou banal.

A humanidade convive com o solo desde seus primórdios, no entanto sua compreensão e utilização
são muitas vezes distorcidas por princípios equivocados. A primeira associação que se faz com solos é
relativa à remoção da lama ou “terra” dos sapatos antes de entrar em casa, ou ao “pó” ou poeira que se
acumula nas casas. Atualmente, a concepção do solo é mais complexa, sendo entendida como uma coleção
de corpos naturais, tridimensionais, dinâmicos, constituídas por partes sólidas, líquidas e gasosas, formadas
por materiais minerais e orgânicos que incluem toda a biota que nele vive; ocupam a maior parte do manto
superficial das extensões continentais do nosso planeta; contém matéria viva, podendo ser vegetados na
natureza onde ocorrem e, eventualmente, ter sido modificados por interferências antrópicas.
O solo é estudado, em campo, através do seu perfil, ou seja, num corte vertical até 200cm de profundidade
ou até a rocha, quando ela está acima de 2,0m. O perfil de solo expõe os diferentes horizontes e/ou
camadas, que consistem em seções aproximadamente paralelas à superfície do terreno. Em cada horizonte
ou camada, são estudadas as características morfológicas, que são: espessura, cor (inclui mosqueado),
textura, estrutura, consistência do solo seco, úmido e molhado, e transição entre os horizontes. Outras
características que podem ocorrer, eventualmente, são também registradas.
Este trabalho foi elaborado, para compor o ZEE Paraná, abordando dois aspectos da ciência do solo
indispensáveis ao planejamento do uso sustentável do solo. O primeiro remete à classificação dos solos e à
compreensão de atributos utilitários e sua distribuição. O segundo trata da aptidão do solo em condições naturais
e do potencial de resposta, quando minimizadas as suas limitações pelos usos, manejos e intervenções apropriadas.

3.3.1 SOLO E SUAS FUNÇÕES

3.3.2 O SISTEMA BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS – SSiBCS
BCS

É possível distinguir seis funções do solo, que podem ser descritas como: 1. suporte para a produção
de biomassa e alimentos; 2. regulador da dinâmica ambiental; 3. reserva de biodiversidade; 4. suporte de
infraestruturas e construções; 5. fonte de matérias-primas; e 6. suporte de patrimônio natural, cultural
e arqueológico. Dessas funções, as três primeiras se caracterizam como sendo de natureza ecológica e
ambiental, as duas seguintes, de natureza técnico-industrial e a última de natureza sociocultural.
O suporte para a produção de biomassa e alimentos está na base da vida humana e animal, uma vez
que assegura o aprovisionamento e produção de alimentos, bioenergia e fibras. Assim, o solo apresenta-se
como suporte físico para o sistema radicular das plantas, bem como é um substrato nutritivo que assegura
a retenção de água e nutrientes necessários ao crescimento vegetal.
Na dinâmica ambiental, atua como filtro, armazenamento de água, tamponamento e transformação
de compostos que interagem com a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera, sendo parte integrante do ciclo
hidrológico e de outros ciclos biogeoquímicos, tais como o do carbono, nitrogênio, fósforo, potássio e enxofre.
Atua como um complexo reator biofísico-químico, no qual ocorre filtragem, adsorção e deposição na superfície
de constituintes inorgânicos e orgânicos do solo, transformações bioquímicas, mineralização (decomposição)
de resíduos da atividade biológica com a libertação dos minerais reintegrados nos ciclos biogeoquímicos.
como filtro, realiza a separação mecânica entre compostos sólidos e líquidos controlando o transporte
até o lençol freático.
o armazenamento de água no solo é mais amplo que o simples ato de suprir a necessidade das
plantas; o solo atua de forma complexa no nível dos lençóis freáticos e cursos d’água determinando a

O corpo tridimensional que representa o solo é denominado pedon. A face do pedon que vai da superfície ao
contato com o material de origem, constituindo a unidade básica de estudo do Sistema Brasileiro de Classificação, é
o perfil de solo, avaliado em três dimensões e perfazendo um volume mínimo que possibilita estudar a variabilidade
dos atributos, propriedades e características dos horizontes ou camadas do solo (SANTOS et al., 2013).
A classificação brasileira de solos foi iniciada na década de 1950. No entanto, a partir de 1979, verificouse a necessidade de se elaborar um Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS). O SiBCS deveria
estar em consonância com os novos critérios e conceitos em vigor na Classificação Americana de Solos –
Soil Taxonomy (USDA, 1999) e Base Referencial Mundial de Solos (World Reference Base – WRB), da União
Internacional de Ciência de Solos, em conjunto com a FAO-UNESCO (FAO, 2007).
O SiBCS é concebido como um sistema taxonômico que é, ao mesmo tempo, aberto e, portanto, ainda
incompleto, e de abrangência nacional, morfogenético, multicategórico e descendente, cuja estruturação é
constituída partindo de classes de categoria mais elevada (de maior generalização), para a formulação das
classes de categoria mais baixa (menor generalização). Atualmente, o Sistema está desenvolvido até o 4.º
nível categórico, com previsão de se chegar até o 6.º nível.
No 1.º nível categórico foram separados pela presença ou ausência de determinados atributos, horizontes
diagnósticos ou propriedades que são passíveis de serem identificados em campo, mostrando diferenças no
desenvolvimento dos processos de formação dos solos (SANTOS et al., 2013). Para este nível categórico
(ordens), foram concebidas 13 classes, cuja denominação é formada pela associação de um elemento
formativo com a terminação “solos”, conforme descrito no quadro 3.3.1, em que se encontram os nomes das
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3.3.3 SOLOS NO ESTADO DO PARANÁ

ordens, em ordem alfabética (SANTOS et al., 2013).
No 2.º nível categórico (subordens), os solos são organizados e diferenciados por propriedades ou
características que reflitam a atuação de outros processos de formação, que ajam conjuntamente com os
processos dominantes utilizados na separação do 1.º nível categórico; ou que ressaltem as características
responsáveis pela ausência de diferenciação de horizontes diagnósticos; ou que envolvam propriedades
resultantes da gênese do solo, importantes para o desenvolvimento das plantas e/ou para usos não agrícolas;
ou ainda, que destaquem as propriedades ou características que representam variações importantes dentro
do 1.º nível categórico (JACOMINE, 2009).

Das 13 ordens do SiBCS, nove se destacam no Estado do Paraná. Na paisagem paranaense as ordens dos
Latossolos, Neossolos, Nitossolos, Argissolos e Cambissolos cobrem 94,5% do território. Embora possuam menor
expressão na paisagem, outras quatro ordens apresentam importância ambiental devido à sua fragilidade,
funções no ambiente, posição na paisagem e papel dos solos nos ciclos biogeoquímicos. São os Gleissolos
(1,1%), Organossolos (0,5%), Espodossolos (0,4%) e Chernossolos (0,1%). Os afloramentos de rocha, lâmina
de água e manchas urbanas, que totalizam 3,4%, completam o recorte geográfico do Estado. A figura 3.3.1
expressa a distribuição em função da área das ordens de solo no Estado do Paraná, com base no levantamento
de solos do Estado do Paraná (BHERING; SANTOS, 2008; LARACH et al., 1984) na escala de 1:250.000.
Além destas, podem ocorrer outras ordens de solos do SiBCS, como os Luvissolos. Tais ordens estão
limitadas às áreas inferiores à mínima mapeável, que na escala do levantamento é de cerca de 25 ha, sendo
encontrada nas associações.

QUADRO 3.3.1 – ELEMENTO FORMATIVO DO NOME E SIGNIFICADO DE CADA UMA DAS 13 ORDENS DO SISTEMA BRASILEIRO DE
CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS

Ordem

Elemento
formativo

Termos de conotação e de memorização

Latossolo

LATO

“Lat” – material muito alterado.
Horizonte B latossólico.

Neossolo

NEO

Novo – Pouco desenvolvimento pedogenético.

Nitossolo

NITO

Argissolo

ARGI

Cambissolo

CAMBI

Gleissolo

GLEI

Organossolo
Espodossolo

ORGANO
ESPODO

FIGURA 3.3.1 – DISTRIBUIÇÃO DAS PRINCIPAIS ORDENS DE SOLOS NO ESTADO DO PARANÁ EM FUNÇÃO DA ÁREA OCUPADA

“Nitidus” – brilhante.
Horizonte B nítico.
“Argila” – Acumulação de argila com atividade baixa ou com atividade alta conjugada à concentração de
alumínio trocável.
“Cambiare” – trocar ou mudar.
Horizonte B incipiente. Ainda não totalmente transformado, pela presença de materiais primários
intemperizáveis ou por atividade da argila alta.
Glei – Horizonte glei.
Horizonte de cores cinzentas decorrentes de hidromorfismo.

Nitossolo

Gleyssolo
Afloramento de rocha
Cambissolo
Organossolo
Espodossolo
Chernossolo

Neossolo
Argissolos
Nitossolo

Orgânico – Horizonte orgânico H ou O.

Cambissolo
Latossolo

“Spodos” – cinza vegetal.
Horizonte B espódico.
Concentração de matéria orgânica ou sesquióxidos.

Chernossolo

CHERNO

Preto, rico em matéria orgânica e alta saturação por bases.

Luvissolo

LUVI

“Luere” – iluvial.
Acumulação de argila conjugada com argila de atividade alta e saturação por bases elevada.

Planossolo

PLANO

“Planus” – Horizonte B plânico.

Plintossolo

PLINTO

“Plinthus” – Horizonte plíntico.

Vertissolo

VERTI

“Vertere”, inverter – Horizonte vértico.

Latossolo

Gleyssolo
Aflolramento de rocha

Argissolos

Organossolo
Espodossolo
Chernossolo

Neossolo

FONTE: Adaptado de Bhering e Santos (2008) e Larach et al. (1984)

FONTE: Santos et al. (2013)

Pelo SiBCS, as nove ordens encontradas no Paraná são definidas na sequência (JACOMINE, 2009).
Os Latossolos são constituídos por material mineral, com horizonte B latossólico, imediatamente abaixo
de qualquer um dos tipos de horizonte superficial, exceto o horizonte hístico. São solos em avançado estágio
de intemperização, muito evoluídos, como resultado de enérgicas transformações do material constitutivo.
São virtualmente desprovidos de minerais primários ou secundários, menos resistentes ao intemperismo, e têm
capacidade de troca de cátions da fração argila inferior a 17 cmolc kg-1, de argila sem correção para carbono.
Os Neossolos são constituídos por material mineral, não hidromórfico, ou por material orgânico pouco
espesso, que não apresentam alterações expressivas em relação ao material originário devido à baixa
intensidade de atuação dos processos pedogenéticos. São solos pouco desenvolvidos que não apresentam
horizonte B diagnóstico. Possuem sequência de horizontes A–R, A–C–R, A–Cr–R, A–Cr, A–C, O–R ou H–C
sem atender os requisitos estabelecidos para serem identificados nas classes dos Chernossolos, Vertissolos,
Plintossolos, Organossolos ou Gleissolos.
Os Nitossolos são constituídos por material mineral, com horizonte B nítico, textura argilosa ou muito
argilosa (teores de argila maiores que 350 g kg-1 de solo a partir do horizonte A), estrutura em blocos
subangulares ou angulares, ou prismática, de grau moderado ou forte, com cerosidade no mínimo comum e
moderada nas superfícies dos agregados e gradiente textural menor ou igual a 1,5.

No 3.º nível categórico (grandes grupos), é discriminada pelo menos uma das características de tipo
e arranjo de horizontes; atividade da fração argila; condição de saturação por bases, por alumínio, ou por
sódio e/ou presença de sais solúveis; ou propriedades que restrinjam o desenvolvimento das raízes ou afetem
o livre movimento da água no solo (JACOMINE, 2009).
No 4.º nível categórico (subgrupos), as classes foram separadas por características que representam o
conceito central da classe; ou representam solos com atributos intermediários para outras classes no 1.º, 2.º
ou 3.º nível categórico; ou ainda representam solos com características extraordinárias (JACOMINE, 2009).
O 5.º (famílias) e o 6.º nível categórico (séries) se encontram em discussão e devem ser definidos
com base em características importantes para o uso e manejo dos solos, como textura, saturação por
alumínio trocável e com base nas características diretamente relacionadas com o desenvolvimento das
plantas (JACOMINE, 2009).
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acentuada a fortemente drenados quando de textura média. Normalmente são solos muito profundos, com
mais de 3m de espessura, não sendo rara, entretanto, a ocorrência de solos com mais de 5, ou até mesmo,
10m de profundidade. A espessura do horizonte A, na grande maioria dos solos, varia entre 10 e 50cm.

Os Argissolos são constituídos por material mineral, que têm como características diferenciais a
presença de horizonte B textural (gradiente textural de B/A > 1,5), de argila de atividade baixa ou alta
conjugada com saturação por bases baixa ou caráter alítico. O horizonte B textural (Bt) encontra-se
imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte superficial, exceto o hístico, sem apresentar, contudo,
os requisitos estabelecidos para ser enquadrado nas classes dos Luvissolos, Planossolos, Plintossolos ou
Gleissolos.
Os Cambissolos são constituídos por material mineral, com horizonte B incipiente subjacente a qualquer
tipo de horizonte superficial, desde que, em qualquer dos casos, não satisfaçam os requisitos para ser
enquadrados nas classes dos Vertissolos, Chernossolos, Plintossolos e Organossolos. Têm sequência de
horizontes A ou hístico, Bi, C, com ou sem R.
Os Gleissolos são solos hidromórficos, constituídos por material mineral, que apresentam horizonte
glei dentro de 150cm da superfície do solo, imediatamente abaixo de horizontes A ou E (com ou sem
gleização), ou de horizonte hístico com espessura insuficiente para definir a classe dos Organossolos. Não
apresentam textura exclusivamente areia ou areia franca em todos os horizontes dentro dos primeiros
150cm da superfície do solo ou até um contato lítico, tampouco horizonte vértico, ou horizonte B
textural com mudança textural abrupta acima ou coincidente com horizonte glei, ou qualquer outro tipo
de horizonte B diagnóstico acima do horizonte glei. Horizonte plíntico, se presente, deve estar a uma
profundidade superior a 200cm da superfície do solo.
Os Organossolos são solos pouco evoluídos, com preponderância de características devido ao material
orgânico. Normalmente de cores preta, cinzenta muito escura ou brunada, resultantes de acumulação de
restos vegetais, em graus variáveis de decomposição, em condições de drenagem restrita (ambientes mal
ou muito mal drenados), ou em ambientes úmidos de altitudes elevadas, saturados com água por apenas
poucos dias durante o período chuvoso.
Os Espodossolos são solos constituídos por material mineral com horizonte B espódico subjacente
a horizonte eluvial E (álbico ou não), ou subjacente a horizonte A, que pode ser de qualquer tipo, ou
ainda, subjacente a horizonte hístico com espessura insuficiente para definir a classe dos Organossolos.
Apresentam, usualmente, sequência de horizontes A, E, B espódico, C, com nítida diferenciação de
horizontes.
Os Chernossolos são solos constituídos por material mineral que tem como características diferenciais:
alta saturação por bases e horizonte A chernozêmico sobrejacente a horizonte B textural ou B incipiente
com argila de atividade alta, ou sobre horizonte C carbonático ou horizonte cálcico, ou ainda sobre a
rocha, quando o horizonte A apresentar concentração de carbonato de cálcio. O horizonte A chernozêmico
pode ser menos espesso (com 10cm de espessura ou mais) quando seguido de horizonte B com caráter
ebânico.
Os Luvissolos compreendem solos minerais, não hidromórficos, com horizonte B textural, argila
de atividade alta e saturação por base elevada, imediatamente abaixo do horizonte A ou horizonte E.
Apresentam diversos horizontes superficiais, exceto A chernozêmico e horizonte hístico.

TABELA 3.3.1 – DISTRIBUIÇÃO DAS SUBORDENS DOS LATOSSOLOS NO PARANÁ

Ordem e subordem
Latossolo Vermelho
Latossolo Bruno
Latossolo Vermelho-Amarelo
Área total dos Latossolos

Área (ha)

Distribuição (%)

5.313.594,5

26,7

791.249,1

4,0

35.906,9

0,2

6.140.750,5

30,9

FONTE: Adaptado de Bhering e Santos (2008) e Larach et al. (1984)

Os Latossolos Vermelhos no Estado do Paraná ocorrem predominantemente em áreas com declives
entre 0% e 8%; também ocorrem em áreas de relevo ondulado, onde o declive pode chegar a 15%, com a
altitude variando de 300 a 560m, havendo maior ocorrência por volta de 530m. Os Latossolos VermelhoAmarelos ocorrem desde relevo suave ondulado até forte ondulado, com altitudes de 50m na zona litorânea
até 1.020m no Primeiro Planalto, nas regiões sudeste, centro-leste e na zona litorânea do Estado (LARACH
et al., 1984).
Os Latossolos Brunos ocupam frequentemente superfícies de declives suaves, entre 2% e 8%, o que os
torna propícios à intensa mecanização. Também ocorrem em relevos com declive de 8% a 15%. Podem ser
definidos como solos de altitude, pois no Estado do Paraná aparecem somente em altitudes superiores a
800 m. Apresentando uma distribuição geográfica concentrada nas regiões central, Centro-Sul e sudoeste
do Estado, a maioria destes solos é encontrada sob vegetação campestre subtropical, entretanto, também
ocorrem em áreas de fl oresta subtropical (LARACH et al., 1984).
A textura nos Latossolos Vermelhos com caráter férrico, tanto no horizonte A como no B, é muito
argilosa, ocasionando baixo gradiente textural. O horizonte A apresenta estrutura pequena e/ou média
granular, fraca ou moderadamente desenvolvida, enquanto no horizonte B é comum a ocorrência de
estruturas fracas/moderadas, de tamanho médio (LARACH et al., 1984).
Observou-se que o uso de maquinário pesado contínuo causa a formação de uma camada compactada
(pé de grade) entre 10 e 20cm de profundidade, a qual poderia justificar as perdas de solo e água,
pois a capacidade de infiltração é diminuída, com o consequente aumento de escorrimento superficial
e dificuldade de penetração das raízes (LARACH et al., 1984). O quadro 3.3.2 mostra a ocorrência dos
diferentes Latossolos encontrados no Estado e a ocorrência nas unidades cartográficas, como unidade
principal ou secundária nas associações. Os números representam as variações encontradas nos subgrupos
(4.º nível categórico).
Os solos com caráter férrico desta classe ocupam superfícies de declives suaves, entre 2% e 8%,
tornando-se propícios à mecanização. Ainda ocorrem com menor frequência em relevos com declives entre
8% e 15%, sendo raro encontrá-los em declives superiores a 15%. São encontrados em altitudes bastante
variadas, desde 200m próximo à Foz do Iguaçu, até acima de 900m, como em Apucarana e Manoel Ribas
(LARACH et al., 1984).

3.3.3.1 LATOSSOLOS
Os Latossolos são encontrados em 6.140.750,5ha, cobrindo 30,9% do Estado. Em 2011, esta ordem foi
escolhida como solo símbolo do Estado do Paraná na II Reunião Paranaense de Ciência do Solo. Caracterizamse por serem solos muito intemperizados, muito profundos e bem drenados. As antigas subordens de Latossolo
Roxo, Vermelho-Escuro, Vermelho, Vermelho-Amarelo e Bruno, encontradas no levantamento de 1981 (LARACH
et al., 1984), são atualmente descritas em três das quatro subordens do SiBCS, e sua distribuição no Estado
encontra-se na tabela 3.3.1.
Os Latossolos Vermelhos (matiz da cor do horizonte B mais vermelha que 2,5YR), Brunos (Matiz da cor
do horizonte B mais amarela que 4YR, com croma inferior a 6 e valor menor que 4) e os Vermelho-Amarelos
são compreendidos como solos minerais, com B latossólico de textura, desde muito argilosa a média, ricos
em sesquióxidos, muito porosos e permeáveis. Acentuadamente drenados quando de textura argilosa e
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QUADRO 3.3.2 -

OCORRÊNCIA DOS DIFERENTES SUBGRUPOS DE SOLOS DA ORDEM LATOSSOLO NAS UNIDADES CARTOGRÁFICAS
DO LEVANTAMENTO DE SOLOS DO PARANÁ

Ocorrência nas unidades
cartográficas

Sistema brasileiro de classificação de solos
Subordem

Grande grupo
Ácrico

Bruno (t. argilosa)

Distrófico

Distroférrico

Vermelho (t. argilosa)

Eutroférrico Distrófico

Eutrófico

Vermelho (t. média)

Vermelho-Amarelo (t. argilosa)
Vermelho-Amarelo (t. média)

Distrófico
Eutrófico
Distrófico
Distrófico

Subgrupo
úmbrico
úmbrico
típico
cambissólico
cambissólico
úmbrico
típico
típico
úmbrico
típico
húmico
cambissólico
argissólico
típico
úmbrico
típico
cambissólico
típico
cambissólico
argissólico
cambissólico

A ordem dos Neossolos é dividida em quatro subordens: Regolíticos, Litólicos, Flúvicos e Quartzarênicos.
Neossolos Regolíticos: solos com contato lítico a uma profundidade maior que 50cm e horizonte A
sobrejacente a horizonte C ou Cr. Pode apresentar um horizonte B incipiente com espessura menor ou igual
a 10cm.
Neossolos Litólicos: solos com horizonte A ou hístico, diretamente sobre a rocha ou sobre material com
90% (por volume) ou mais de fragmentos de rocha, apresentando contato lítico ou fragmentário dentro de
50cm da superfície do solo.
Os Neossolos Regolíticos e Litólicos são formados a partir de diferentes materiais de origem. As
características morfológicas desses solos restringem-se praticamente às do horizonte A, e abaixo deste
ocorrem calhaus e pedras ou, ainda, materiais semialterados das rochas em mistura com material deste
horizonte, por onde penetram as raízes. Entretanto, é comum a presença de um pequeno horizonte B em
início de formação (LARACH et al., 1984).
Por serem solos que se encontram em um contínuo processo de rejuvenescimento, e devido à proximidade
do material de origem, a atividade das argilas é normalmente média ou alta (entre 16 e mais de 100cmolc kg-1
de argila) com elevada porcentagem de minerais primários, pouco resistentes ao intemperismo, ou pequenos
fragmentos de rocha. O potencial agrícola é variado e dependente das condições ambientais, principalmente
do substrato rochoso e do regime hídrico. Quando são derivados de rochas basálticas normalmente apresentam
textura argilosa ou média; quando de folhelhos e siltitos, de textura argilosa, siltosa ou média; os de arenitos são
de textura arenosa ou média, enquanto os derivados de rochas cristalinas ácidas são em geral de textura argilosa
com cascalho ou cascalhenta (LARACH et al., 1984).
Ocorrem em relevo forte ondulado e montanhoso e são muito suscetíveis à erosão devido à pequena
profundidade dos perfis. No entanto, alguns se situam em áreas com menor declive, o que atenua em parte
esses efeitos. São solos de difícil mecanização num sistema de agricultura moderna, devido principalmente
ao relevo acidentado, pequena espessura e presença de pedras, calhaus e matacões na superfície (LARACH
et al., 1984).
São encontrados em altitudes desde 50m (litoral) até mais de 1.000m (regiões de Guarapuava e Palmas).
No Terceiro Planalto, sua ocorrência é maior nas áreas montanhosas do norte e oeste do Estado e nas regiões de
Palmas, Guarapuava e Salgado Filho. No Segundo Planalto, estes solos ocorrem nos municípios de Ponta Grossa,
Tibagi e Palmeira e nas proximidades dos diques que cortam a região; no Primeiro Planalto, próximo à escarpa
da serra, que o separa do Segundo Planalto, e na região da Serra do Mar.
Neossolos Flúvicos: solos derivados de sedimentos aluviais e que apresentam caráter flúvico,
anteriormente denominados de Solos Aluviais.
Neossolos Flúvicos são solos não hidromórficos, pouco desenvolvidos, de sedimentos aluviais ou colúvioaluviais não consolidados, com horizonte A sobre camadas sem relação pedogenética, de granulometria,
composição química e mineralógica muito variada. Esses sedimentos dependentes do tipo de rochas que os
originou são pouco uniformes.
Em geral, são solos moderadamente profundos, de fertilidade variável e drenagem moderada. Ocorrem em
relevo plano, nos terraços próximos aos rios ou ocupando parte ou toda a área das ilhas fluviais, em altitudes
de 200 a 400m. A floresta predominante é do tipo tropical perenifólia de várzea, tendo sido identificadas
como principais espécies a figueira-branca e o pau-d’alho (LARACH et al., 1984).
Neossolos Quartzarênicos: solos essencialmente quartzosos, com sequência de horizontes A–C, porém
apresentando textura areia ou areia franca em todos os horizontes até, no mínimo, a profundidade de 150cm
a partir da superfície do solo, anteriormente denominados de Areias Quartzosas.
A pouca diferenciação entre os horizontes A e C é devida à pequena variação de suas características
morfológicas, podendo ser evidenciada alguma diferença de cor e um pequeno e gradativo aumento na
porcentagem de argila com a profundidade do perfil. A principal diferença entre os horizontes A e C é devida
à presença de matéria orgânica no horizonte superficial, a qual decresce com a profundidade (LARACH et al.,
1984).
São solos que se esgotam rapidamente com o uso e depois são utilizados com pastagens ou reflorestamentos.
O relevo pode ser plano, suave ondulado ou ondulado. Estão relacionados à floresta tropical subperenifólia,
com árvores de pequeno e médio porte ou campos subtropicais infestados de samambaia, sapé, além de

úmbrico

úmbrico

úmbrico

úmbrico

Principal
2
8
–
–
–
6
4
3
8
10
1
2
1
1
2
4
–
1
1
1
–

Associação
–
2
1
1
2
2
–
–
1
2
–
1
–
–
3
1
–
1
–
1

FONTE: Adaptado de Bhering e Santos (2008) e Larach et al. (1984)

3.3.3.2 NEOSSOLOS
Os Neossolos ocupam 4.431.040,1ha, distribuídos em cerca de 22,3% do território do Estado. No Paraná
ocorrem as quatro subordens do SiBCS, e sua principal característica é a ausência de horizonte B, portanto
sendo considerado “jovem” em relação às outras ordens, fato que confere o nome da ordem (Neo = novo). As
antigas ordens de Solos Litólicos, Solos Aluviais e Areias Quartzosas encontradas no levantamento de 1981
(LARACH et al., 1984) e os Litossolos, Regossolos, encontrados em outros levantamentos, são atualmente
descritas em quatro subordens dos Neossolos do SiBCS e sua distribuição no Estado encontra-se na tabela 3.3.2.
TABELA 3.3.2 – DISTRIBUIÇÃO DAS SUBORDENS DOS NEOSSOLOS NO PARANÁ
Ordem e Subordem

Neossolo Regolítico

Área (ha)

Distribuição (%)

3.765.081,4

18,9

Neossolo Litólico

579.449,3

2,9

Neossolo Flúvico

76.110,7

0,4

Neossolo Quartzarênico

10.398,7

0,1

4.431.040,1

22,3

Área total dos Neossolos
FONTE: Adaptado de Bhering e Santos (2008) e Larach et al. (1984)
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TABELA 3.3.3 – DISTRIBUIÇÃO DAS SUBORDENS DOS ARGISSOLOS NO PARANÁ

outras gramíneas. A estrutura fraca, normalmente constituída de grãos simples, torna estes solos bastante
suscetíveis à erosão (LARACH et al., 1984).
O quadro 3.3.3 apresenta os diferentes Neossolos encontrados no Estado e a ocorrência nas unidades
cartográficas, como unidade principal ou secundária nas associações. Os números representam as variações
encontradas nos subgrupos (4.º nível categórico).
QUADRO 3.3.3 -

Ordem e subordem

OCORRÊNCIA DOS DIFERENTES SUBGRUPOS DE SOLOS DA ORDEM NEOSSOLO NAS UNIDADES CARTOGRÁFICAS
DO LEVANTAMENTO DE SOLOS DO PARANÁ

Subordem

Grande grupo
Húmico

Litólico (t. argilosa)

Litólico (t. média)

Flúvico (t. argilosa)

Regolítico (t. argilosa)

Regolítico (t. média)

Regolítico (t. siltosa)
Quartzarênico

Subgrupo
típico

Principal

Associação

5

2

Eutrófico

típico

–

3

Chernossólico

típico

0

2

Distro-úmbrico

típico

1

2

Hístico

típico

0

1

Húmico

típico

5

1

Eutrófico

típico

–

1

Chernossólico

típico

0

1

Distro-úmbrico

típico

–

2

Psamítico

típico

1

0

Tb Distrófico

típico

1

0

Húmico

típico

2

–

Distro-úmbrico

típico

4

1

Distrófico

típico

5

5

Eutrófico

típico

3

–

chernossólico

5

0

Húmico

típico

1

–

Distro-úmbrico

típico

2

2

Distrófico

típico

2

–

Eutrófico

típico

4

–

Distrófico

típico

1

–

Órtico

húmico

1

0

Distribuição (%)

1.645.429,6

8,3

Argissolo Vermelho

1.461.026,0

7,3

Área total dos Argissolos

3.106.455,6

15,6

FONTE: Adaptado de Bhering e Santos (2008) e Larach et al. (1984)

Ocorrência nas unidades
cartográficas

Sistema brasileiro de classificação de solos

Área (ha)

Argissolo Vermelho-Amarelo

Nos solos derivados de arenito constata-se normalmente um baixo grau de floculação nos horizontes
superficiais. Este fato, associado ao gradiente textural, que pode chegar a ser abrupto, e à situação
topográfica, em certos casos pode favorecer a erosão e tornar-se catastrófico (LARACH et al., 1984).
Os locais de ocorrência desta classe de solos são variáveis, tanto com relação à altitude, como ao
material de origem, pois com exceção de rochas eruptivas basálticas, ocorrem praticamente sobre todos os
demais tipos de rochas encontradas no Estado e em altitudes que vão desde próximo a 50m, na região do
litoral, até mais de 1.000m, na Serra de São Luiz do Purunã e em outras regiões do Estado (LARACH et al.,
1984). O quadro 3.3.4 mostra a ocorrência dos diferentes Argissolos encontrados no Estado e a ocorrência
nas unidades cartográficas, como unidade principal ou secundária nas associações. Os números representam
as variações encontradas nos subgrupos (4.º nível categórico).
QUADRO 3.3.4 – OCORRÊNCIA DOS DIFERENTES SUBGRUPOS DE SOLOS DA ORDEM ARGISSOLO NAS UNIDADES CARTOGRÁFICAS DO
LEVANTAMENTO DE SOLOS DO PARANÁ

Ocorrência nas unidades
cartográficas

Sistema brasileiro de classificação de solos
Subordem
Vermelho
(t. arenosa/ média)

Vermelho
(t. média/ argilosa)

Distrófico
Eutrófico
Distrófico
Eutrófico

Vermelho-Amarelo
(t. arenosa/ média)

Distrófico

Vermelho-Amarelo
(t. média)

Distrófico

FONTE: Adaptado de Bhering e Santos (2008) e Larach et al. (1984)

Vermelho-Amarelo
(t. média/ argilosa)

3.3.3.3 ARGISSOLOS

Grande grupo

Alítico
Distrófico
Eutrófico

No levantamento de solos de 1981 (LARACH et al., 1984) os Argissolos encontravam-se denominados
em grande parte como Podzólicos Vermelho-Amarelo Distrófico ou Álico, Rubrozém, e uma pequena parte
das Terras Roxas Estruturadas ou Brunas Estruturadas, Similar ou não. Os Argissolos cobrem 3.106.455,6ha,
ocupando 15,6% do Paraná, são representados principalmente por duas das atuais cinco subordens dos
Argissolos no SiBCS, e sua distribuição no Estado encontra-se na tabela 3.3.3.
São solos minerais, não hidromórficos, com horizonte B textural, argila tanto de atividade baixa quanto alta,
sequência de horizonte A, Bt e C. A profundidade do solum (A+B) varia desde 100cm ou menos, até 200cm ou
mais. O horizonte A tem também espessura bastante variável, podendo ultrapassar 100cm. No entanto, a mudança
textural abrúptica presente em alguns solos desta classe reduz a profundidade efetiva, aumenta os problemas com
desenvolvimento radicular e armazenamento de água, e eleva os riscos de erosão.

Vermelho-Amarelo
(t. argilosa)

Distrófico

Alumínico
FONTE: Adaptado de Bhering e Santos (2008) e Larach et al. (1984)
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Principal

Associação

típico
abrúptico
típico
abrúptico

Subgrupo

3
1
1
1

–
–
–
–

abrúptico

1

–

típico

1

–

úmbrico
típico
abrúptico
úmbrico
cambissólico úmbrico

1
1
1
3
1

–
–
–
1

típico

0

1

úmbrico
típico
abrúptico
típico
abrúptico
úmbrico
típico
latossólico
cambissólico
cambissólico úmbrico
típico
úmbrico

6
4
7
1
1
2
–
3
1
3
0
0

2
–
1
0
1
4
1
2
1
2
2
1
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QUADRO 3.3.5 – OCORRÊNCIA DOS DIFERENTES SUBGRUPOS DE SOLOS DA ORDEM NITOSSOLO NAS UNIDADES CARTOGRÁFICAS DO
LEVANTAMENTO DE SOLOS DO PARANÁ

3.3.3.4 NITOSSOLOS
Os Nitossolos eram denominados como a maioria dos solos classificados como Terra Roxa Estruturada, Terra
Bruna Estruturada, Terra Bruna Estruturada Similar e alguns Podzólicos Vermelho-Amarelos no levantamento
de solos de 1981 (LARACH et al., 1984). Cobrem 3.026.944,0ha, ocupando 15,3% do Paraná, são representados
principalmente por duas das atuais três subordens dos Nitossolos no SiBCS, e a sua distribuição no Estado
encontra-se na tabela 3.3.4.
Os Nitossolos são solos minerais, não hidromórficos, com argila de baixa capacidade de troca de cátions,
predominantemente caulinítica, com baixo gradiente textural (B/A), ricos em sesquióxidos de ferro e
alumínio e normalmente derivados de rochas eruptivas básicas ou não (calcários, filitos, argilitos e outras).
São profundos, argilosos e bem drenados. Devido à pequena variação de cor e textura ao longo do perfil, as
transições entre os horizontes são graduais ou difusas, tornando-se muito difícil a identificação dos mesmos
(LARACH et al., 1984).

Ocorrência nas unidades
cartográficas

Sistema brasileiro de classificação de solos
Subordem
Bruno (t. argilosa)

Grande grupo

Associação

úmbrico

2

0

Distrófico

úmbrico

4

0

úmbrico

5

1

típico

2

6

típico

5

3

Eutroférrico

chernossólico

4

2

latossólico

1

0

Distrófico

úmbrico

0

3

Vermelho (t. argilosa)

TABELA 3.3.4 – DISTRIBUIÇÃO DAS SUBORDENS DE NITOSSOLOS NO PARANÁ

Principal

Alumínico

Distroférrico

Háplico (t. argilosa)

Subgrupo

FONTE: Adaptado de Bhering e Santos (2008) e Larach et al. (1984)

Ordem e subordem
Nitossolo Vermelho
Nitossolo Bruno
Área total dos Nitossolos

Área (ha)

Distribuição (%)

2.737.958,3

13,8

288.985,7

1,5

3.026.944,0

15,3

3.3.3.5 CAMBISSOLOS
Os Cambissolos, no levantamento de solos de 1981 (LARACH et al., 1984), foram denominados Cambissolos
Eutróficos, Distróficos e Álicos Ta e Tb, exceto os com horizonte A chernozêmico e B incipiente eutróficos Ta.
Os Cambissolos cobrem 2.107.811,3ha, ocupando 10,6% do Paraná, são representados principalmente pelas
três subordens dos Cambissolos no SiBCS e sua distribuição no Estado encontra-se na tabela 3.3.5.
Os Cambissolos são solos minerais não hidromórficos, com horizontes B câmbico. São rasos ou medianamente
profundos, moderadamente a bem drenados, com sequência de horizontes A, B, C, com transições normalmente
claras entre os horizontes e derivados de materiais relacionados a rochas de composição e natureza bastante
variáveis. São solos com evolução insuficiente para intemperizar completamente minerais primários de mais fácil
intemperização, como feldspato, mica, hornblenda, augita e outros, e não possuem acumulações significativas
de óxidos de ferro, húmus e argilas (LARACH et al., 1984).

FONTE: Adaptado de Bhering e Santos (2008) e Larach et al. (1984)

A espessura destes solos varia de 130 a 250cm, sendo que a espessura do horizonte A varia de 10cm
nas áreas intensamente cultivadas até 30cm ou mais, nos locais pouco ou ainda não cultivados. É notória a
diferença de espessura do horizonte A, podendo-se constatar entre os primeiros uma erosão laminar moderada,
com alguns sulcos ocasionais. A textura do horizonte A é argilosa ou muito argilosa, enquanto no horizonte B,
em geral, é muito argilosa, diminuindo gradativamente para o horizonte C (LARACH et al., 1984).
Ocorrem normalmente em áreas com 8% a 20% de declive ou em relevo forte ondulado, com 20% a 40%
de declive. Com menor frequência, podem ocupar superfícies de declives suaves ou, em casos extremos,
superfícies acima de 40% de declive. São muito suscetíveis à erosão quando ocorrem em relevo forte
ondulado, e moderadamente suscetíveis quando o relevo é ondulado ou suave ondulado. É provável que a
pequena resistência à erosão esteja relacionada com as altas porcentagens de argila dispersa em água no
horizonte A, em contraste com o horizonte B, onde quase toda a argila encontra-se floculada (LARACH et
al., 1984).
No Segundo Planalto, estes solos estão relacionados com os argilitos e folhelhos, ocorrendo nas áreas
de topografia suave, enquanto no Primeiro Planalto relacionam-se com os filitos, calcários e micaxistos
associados ao relevo forte ondulado com mais de 20% de declive (LARACH et al., 1984).
Os solos desenvolvidos a partir de rochas do derrame basáltico apresentam uma ampla distribuição
geográfica, ocorrendo no norte, centro, oeste e sudoeste do Estado do Paraná. Os solos desenvolvidos a
partir de rochas sedimentares finas (argilitos e folhelhos) localizam-se no Segundo Planalto, e no Primeiro
Planalto são formados predominantemente a partir da intemperização de rochas metamórficas, tais como
filitos, micaxistos e calcários. A vegetação natural relaciona-se com a floresta tropical e subtropical e com
o campo subtropical (LARACH et al., 1984).
O quadro 3.3.5 mostra os diferentes Nitossolos encontrados no Estado e a ocorrência nas unidades
cartográficas, como unidade principal ou secundária nas associações. Os números representam as variações
encontradas nos subgrupos (4.º nível categórico).

TABELA 3.3.5 – DISTRIBUIÇÃO DAS SUBORDENS DOS CAMBISSOLOS NO PARANÁ

Ordem e subordem

Área (ha)

Distribuição (%)

Cambissolo Háplico

1.593.631,1

8,0

Cambissolo Húmico

461.711,0

2,3

Cambissolo Flúvico

52.469,2

0,3

2.107.811,3

10,6

Área total dos Cambissolos
FONTE: Adaptado de Bhering e Santos (2008) e Larach et al. (1984)

Muitos Cambissolos profundos são confundidos com os Latossolos devido à pequena diferenciação de
horizontes, mas distinguem-se por apresentar menor desenvolvimento pedogenético e pela presença de
mais de 4% de minerais primários facilmente intemperizáveis. O potencial agrícola destes solos varia muito,
dependendo das condições ambientais, especialmente do substrato rochoso e do regime hídrico. Mesmo
possuindo boas características físicas relacionadas à porosidade, permeabilidade, drenagem e floculação das
argilas, estes solos são suscetíveis à erosão, especialmente nas áreas de topografia acidentada, devido aos
altos teores de silte em sua composição granulométrica (LARACH et al., 1984).
Os Cambissolos ocorrem tanto em relevo forte ondulado e montanhoso, como em relevo ondulado, suave
ondulado, plano ou praticamente plano, como é o caso dos desenvolvidos a partir de sedimentos recentes,
nas planícies aluviais de alguns rios do litoral. No Terceiro Planalto, a maior concentração destes solos ocorre
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na porção Centro-Sul, desenvolvidos a partir de rochas do derrame do Trapp. Provavelmente no Segundo
Planalto esteja a maior área ocupada desta classe, sendo desenvolvidos a partir de folhelhos argilosos e
siltosos, arenitos, argilitos, siltitos e conglomerados. No Primeiro Planalto e Serra do Mar, são derivados
tanto de sedimentos argilosos, como de filitos, migmatitos, granitos, andesitos, xistos e quartzitos. Na
Planície Litorânea são formados a partir de sedimentos do Quaternário, nos aluviões dos rios São João,
Cubatão, Cubatãozinho, Nhundiaquara, Tagaçaba e outros (LARACH et al., 1984).
A vegetação natural encontrada na área destes solos está relacionada, entre outros fatores, às variações
climáticas, edáficas e topográficas. Em vista disso, foram identificados Cambissolos associados à floresta
subtropical, floresta transicional tropical subtropical e floresta tropical altomontana, sob os campos naturais,
campos e florestas de várzea e, ainda, sob campo cerrado, nas imediações de Jaguariaíva, na região Nordeste
do Estado (LARACH et al., 1984).
O quadro 3.3.6 lista os diferentes Cambissolos encontrados no Estado e a ocorrência nas unidades
cartográficas, como unidade principal ou secundária nas associações. Os números representam as variações
encontradas nos subgrupos (4.º nível categórico).

et al., 1984). Das quatro subordens descritas no SiBCS, três são encontradas no Paraná, e a sua distribuição
encontra-se na tabela 3.3.6.
São solos mal drenados ou muito mal drenados, com restrição imposta pela grande influência da água
no solo. Caracteriza-se por apresentar cores neutras nos horizontes subsuperficiais, indicativo de gleização,
podendo conter acúmulo superficial de matéria orgânica. Também compreendem solos minerais halomórficos,
alagados, de profundidade limitada pela altura do lençol freático, geralmente sem diferenciação de horizontes.

QUADRO 3.3.6 - OCORRÊNCIA DOS DIFERENTES SUBGRUPOS DE SOLOS DA ORDEM CAMBISSOLO NAS UNIDADES CARTOGRÁFICAS
DO LEVANTAMENTO DE SOLOS DO PARANÁ

FONTE: Adaptado de Bhering e Santos (2008) e Larach et al. (1984)

Sistema Brasileiro de classificação de solos
Subordem

Grande grupo

Principal

Associação

7

–

latossólico

1

–

típico

0

3

léptico

0

1

Alumínico

típico

1

–

Húmico (t. argilosa)
Distrófico

Húmico (t. média)
Flúvico (t. argilosa)

Háplico (t. argilosa)

Háplico (t. média)

Subgrupo

Distrófico

latossólico

–

2

Tb Distrófico

típico

1

1

Alumínico

úmbrico

2

1

úmbrico

10

11

típico

13

10

latossólico

2

1

argissólico

1

0

argissólico úmbrico

3

0

Tb Distroférrico

úmbrico

0

1

Ta Eutrófico

típico

1

0

Tb Distrófico

Tb Distrófico

Ordem e subordem

úmbrico

3

2

típico

–

2

Área (ha)

Distribuição (%)

Gleissolo Melânico

126.454,9

0,6

Gleissolo Háplico

65.996,8

0,3

Gleissolo Sálicos

36.999,8

0,2

229.451,5

1,1

Área total dos Gleissolos

A vegetação natural é constituída principalmente de florestas de várzea, aparecendo também campos
de várzea, ricos em gramíneas e ciperáceas. Em relação às limitações para o uso destes solos, o relevo
normalmente plano, ocupando os lugares mais baixos da paisagem, além de permitir inundações, pode
causar, em determinados locais, estagnação de massas de ar frio, com aparecimento de geadas nas partes
mais afastadas da neblina dos rios (LARACH et al., 1984).
Ocorrem ainda nas partes baixas do litoral, sujeitas à influência direta do fluxo e refluxo das marés,
localizando-se nas desembocaduras dos rios, onde a concentração destes sais no solo é dependente da
maior ou menor influência da água do mar. Os Solos Tiomórficos contêm sulfatos ou enxofre em quantidades
suficientes para causar grande acidificação após drenagem, isto é, podem ocasionar a extrema redução do
pH (LARACH et al., 1984).

Ocorrência nas unidades
cartográficas

típico

Alumínico

TABELA 3.3.6 – DISTRIBUIÇÃO DAS SUBORDENS DOS CAMBISSOLOS NO PARANÁ

Organossolos
Os Organossolos, no levantamento de solos de 1981 (LARACH et al., 1984), foram denominados de Solos
Orgânicos. Ocorrem em 98.152,2ha, cobrindo 0,5% do Paraná. No Estado somente é encontrada a subordem
Organossolos Háplicos entre as três subordens descritas no SiBCS.
Estes solos são conhecidos por turfas e são compreendidos como solos hidromórficos, essencialmente
orgânicos (teor de carbono igual ou superior a 80g kg-1), pouco evoluídos, provenientes de depósitos de restos
vegetais em grau variável de decomposição, acumulados em ambiente palustre, constituído de horizonte
superficial de coloração preta, com elevados teores de carbono orgânico, sobre camadas praticamente sem
desenvolvimento pedogenético. O material de origem é composto por acumulações orgânicas residuais
recentes, cuja constituição depende do tipo de formação vegetal da qual deriva e das ações biológicas que
nela se processam, podendo haver adição de materiais finos, em proporções variáveis (LARACH et al., 1984).
Apresentam o horizonte A hístico, que pode ou não ser subdividido, seguido de camadas orgânicas
sobrepostas a um material mineral. O horizonte A possui normalmente espessura maior que 20cm, de coloração
preta. A textura é variável de um local para o outro, assim como as características a ela relacionadas
(LARACH et al., 1984).
Como características marcantes, registram-se a reação fortemente ácida, a baixa saturação de bases, a
alta capacidade de troca de cátions, além de uma série de outras características ou propriedades relacionadas
com a má drenagem ou condições de permanente alagamento, com lençol freático próximo ou à superfície,
durante grande parte do ano. Como ocorrem em superfícies planas, ocupando as posições de cotas mais
baixas, em áreas originalmente abaciadas, que constituem pequenas depressões sedimentares próximas dos
cursos d’água, o relevo torna-se um dos fatores mais importantes na formação destes solos. A vegetação
bastante característica é representada pelos campos de várzea, com predomínio de gramíneas e ciperáceas
e, em alguns locais, arbustos de pequeno a médio porte (LARACH et al., 1984).


FONTE: Adaptado de Bhering e Santos (2008) e Larach et al. (1984)

3.3.3.6 OUTRAS CLASSES
Gleissolos
Com menor expressão de área, inferior a 2% para cada classe, mas com importância ambiental, ocorrem
os Gleissolos, Organossolos, Espodossolos, Chernossolos, Luvissolos e Afloramentos de Rocha.
Os Gleissolos cobrem 1,3% do território paranaense e foram denominados de Solos Hidromórficos
Gleyzado Indiscriminados e Solos Indiscriminados de Mangue no levantamento de solos de 1981 (LARACH
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normalmente em relevo suave ondulado e ondulado, associados com Neossolos Regolíticos e Argissolos.
O horizonte B, com 30cm de espessura no máximo, é argiloso, pouco poroso e de permeabilidade lenta. É
muito duro se o solo se encontra seco; firme se úmido, muito plástico e muito pegajoso quando molhado. O
horizonte C ocorre a menos de 100cm de profundidade e é constituído por material bastante decomposto, de
textura argilosa ou siltosa, com estrutura em blocos e de coloração variável (LARACH et al., 1984).

Espodossolos
No levantamento de solos de 1981 (LARACH et al., 1984), os Espodossolos foram denominados de
Podzol e cobrem 81.593,2ha, representando 0,4% do Paraná. No Estado somente é encontrada a subordem
Espodossolos Humilúvico entre as três subordens descritas no SiBCS.
São solos minerais, com B espódico muito arenosos, hidromórficos, com horizontes A, B e C bem
diferenciados, com saturação de bases muito baixa e alta saturação com alumínio trocável. O horizonte A1,
que tem cores desde acinzentada-escuras até pretas, é seguido de um horizonte A2 de coloração mais clara,
de textura mais arenosa e espessura bastante variável (LARACH et al., 1984).
São solos mal drenados ou muito mal drenados. A permeabilidade, entretanto, é rápida no horizonte
A e poderá ser até impedida no horizonte de acumulação, dependendo do grau de cimentação, neste caso,
causando o alagamento do solo durante as épocas de alta precipitação. Estão relacionados ao material
de origem de sedimentos arenosos marinhos do Holoceno. Ocorrem em relevo plano, com depressões ou
ondulações, em altitudes próximas do nível do mar (LARACH et al., 1984).
O horizonte B espódico caracteriza-se por apresentar concentração e precipitação de materiais amorfos
ativos, compostos de matéria orgânica, alumínio e ferro. Os compostos orgânicos e os sesquióxidos agem
como agentes cimentantes, conferindo diversos graus de dureza a este horizonte, bem como uma coloração
desde preta até vermelha muito escura e vermelha a amarelada (LARACH et al., 1984).
A vegetação é do tipo floresta hidrófila de restinga e floresta de restinga, formada por espécies lenhosas
que se agrupam de forma densa e emaranhada, que constituem uma associação especial de arbustos e
árvores, cuja estrutura varia desde xerofítica, até higrofítica e hidrofítica. Quando cultivados, a matéria
orgânica destes solos tende a desaparecer, ficando então a areia exposta à erosão, principalmente eólica,
devido à falta de coesão das partículas (LARACH et al., 1984).


Afloramentos de Rocha
Os Afloramentos de Rocha não são solos propriamente ditos, no entanto ocorrem em 164.447,0ha
cobrindo 0,8% do Estado.
O quadro 3.3.7 lista a ocorrência dos Gleissolos, Organossolos, Espodossolos, Chernossolos e Luvissolos
encontrados no Estado e a ocorrência nas unidades cartográficas, como unidade principal ou secundária nas
associações. Os números representam as variações encontradas nos subgrupos (4.º nível categórico). Neste
quadro também são registradas as ocorrências de Afloramentos de Rocha.


QUADRO 3.3.7 – OCORRÊNCIA DOS DIFERENTES SUBGRUPOS DE SOLOS DAS OUTRAS ORDENS QUE OCORREM NAS UNIDADES
CARTOGRÁFICAS DO LEVANTAMENTO DE SOLOS DO PARANÁ

Ocorrência nas unidades
cartográficas

Sistema Brasileiro de classificação de solos
Ordem

Gleissolo

Chernossolos
Os Chernossolos cobrem somente 9.027,2ha, que representam pouco menos de 0,1% do Estado do Paraná.
No levantamento de solos de 1981 (LARACH et al., 1984), foram denominados como Brunizem Avermelhado,
sendo encontrada no Paraná, somente a subordem Chernossolos Rêndzicos entre as quatro subordens descritas
no SiBCS.
São solos minerais, não hidromórficos, com horizonte A chernozêmico, argila de atividade alta e saturação
de bases alta. No Estado do Paraná, os Chernossolos são derivados de rochas eruptivas básicas, com pequena
ocorrência destes solos desenvolvidos a partir de biotita-xisto. Estes solos são moderadamente profundos,
com a espessura do solum (A + B) compreendida normalmente entre 60 e 120cm (LARACH et al., 1984).
As características marcantes são a alta fertilidade natural, o pH próximo da neutralidade e a alta
capacidade de troca de cátions, mesmo no horizonte B, onde os teores de carbono orgânico são relativamente
baixos. Ocorrem em áreas descontínuas, com alto declive e normalmente associadas a solos mais rasos e
pedregosos, portanto a mecanização torna-se impraticável. Além disso, a declividade entre 15 e 40%,
contribui para sua forte suscetibilidade à erosão. O uso de implementos agrícolas de tração animal é viável,
mas com algumas restrições (LARACH et al., 1984).
Encontram-se associados à vegetação natural do tipo floresta tropical, embora ocorram em menor escala
com floresta subtropical ou transicional. A altitude é variável, embora ocorram em sua maioria entre 400
e 500m. Os solos desta classe possuem elevada fertilidade natural, sendo muito usados para culturas de
subsistência e café (LARACH et al., 1984).

Subordem

Grande grupo

Subgrupo

Principal

Associação

–

–

indiscriminado

0

1

Sálico

–

indiscriminado

1

0

–

indiscriminado
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Háplico
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Háplico

Espodossolo
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Tb Distrófico

2
1

–
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2

3

Tb Distrófico

típico

0

3

–
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1

3
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2

1
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típico

1

0
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0

1
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saprolítico

1

0

Rêndzico
Chernossolo

3
0
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Órtico

léptico

0

1

Argilúvico
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0

2

Luvissolo

Háplico

Órtico

planossólico

Afloramentos

de rocha

0

1

2

5

FONTE: Adaptado de Bhering e Santos (2008) e Larach et al. (1984)

3.3.4 AGRUPAMENTO DE SOLOS POR ATRIBUTO UTILITÁRIO, APTIDÃO E POTENCIAL
AGROPECUÁRIO
Atualmente, uma variada gama de novas tecnologias e sistemas alternativos de produção se encontra à
disposição de técnicos e agricultores; portanto, é necessária e possível uma nova classificação da aptidão
das terras para o Estado do Paraná. Entre essas novas tecnologias podem ser citadas as inovações do Sistema
Plantio Direto, dos sistemas integrados de produção lavoura-pecuária-floresta e as advindas da agroecologia.
A Aptidão Agrícola (RAMALHO FILHO; BEEK, 1995) e a Capacidade de Uso das Terras (LEPSCH; BELLINAZZI
JÚNIOR, 1983) representam grandes contribuições para a agricultura e o planejamento do uso do solo. Por esse
fato, e diante das novas tecnologias, o agrupamento aqui proposto foi baseado na classificação da aptidão
agrícola conforme já conceituada, sendo mantidas as categorias: boa, regular, restrita ou inapta. Entretanto, foi
acrescentado ao conceito um indicativo da potencialidade agrícola do solo em função da resposta possível de ser
obtida com a aplicação de tecnologias e sistemas de produção inovadores. Tal potencialidade é indicada por quatro

Luvissolo
Encontrado somente como unidade secundária em uma associação no levantamento de solos de 1981
(LARACH et al., 1984), o Podzólico Bruno Acinzentado Eutrófico é atualmente denominado de Luvissolo
Háplico Órtico planossólico, e por ser componente secundário em unidade cartográfica de Neossolos, a
determinação de sua extensão é impossível.
São solos minerais, não hidromórficos, rasos a moderadamente profundos, com transição abrupta entre
os horizontes A e B, derivados de rochas sedimentares síltico-argilosas. São moderadamente drenados,
apresentando argila com alta capacidade de troca de cátions, saturação de bases variável, ocorrendo


••

• 88 •••

níveis (alto, moderado, baixo e restrito) e significa a possibilidade de um solo – classificado em condições naturais
como inapto – de ganhar potencial de produção, ainda que de forma restrita, com os avanços tecnológicos. Neste
caso seria naturalmente inapto com potencial restrito sob condições de uso e manejo especiais.
Portanto, os solos com ocorrência no Estado do Paraná foram agrupados pelos atributos diagnósticos/
utilitários mais marcantes em 12 grupos, considerando-se os preceitos multicategóricos e descendentes.
Embora sejam importantes, principalmente em relação à mecanização agrícola, foram desconsideradas nos
agrupamentos as características relacionadas à presença de cascalho, pedregosidade e relevo. Entretanto,
pela extrema importância para o manejo adequado das unidades de solos, foram feitas considerações sobre
essas características que reconhecidamente interferem na classificação da aptidão e/ou potencial agrícola.
Recomenda-se expressamente, todavia, que essas características sejam avaliadas nas condições locais, com
a escala de maior detalhe.

3.3.4.2 LIMITAÇÕES/RESTRIÇÕES, POTENCIALIDADES E RECOMENDAÇÕES POR GRUPO DE SOLOS
Os grupos com boa aptidão agrícola e alto potencial agropecuário são:
Grupo 1 – Latossolos de textura média
Limitações/restrições: Os solos deste grupo apresentam baixa fertilidade natural e podem rapidamente
se esgotar nos primeiros anos de uso, caso não ocorra a reposição dos nutrientes via adubações e correção
da acidez, quando necessária. Apresentam suscetibilidade à erosão de moderada a forte que pode se agravar,
mesmo no relevo suave ondulado, se mal manejado.
Normalmente, apresentam boa capacidade de água disponível. No entanto, os Latossolos de textura
média com teores de argila no horizonte Bw, entre 15% e 20%, possuem baixa capacidade de retenção de
umidade, podendo sofrer deficiência de água nas regiões com ocorrência de estiagens ou pequenos veranicos.
Potencialidades: Caracterizam-se por serem profundos, bem drenados, sem impedimentos ao desenvolvimento
das atividades agropecuárias, visto que suas limitações são removíveis com as tecnologias disponíveis. Quando
racionalmente manejados são de alto potencial agropecuário e florestal.
Proposições/recomendações: Para os solos desse agrupamento recomenda-se o uso e manejo com
sistemas tecnificados, contemplando: correção da deficiência de fertilidade e de acidez quando necessária;
incorporação de carbono ao solo e fixação biológica de nitrogênio; e adoção da irrigação para os cultivos
mais exigentes por umidade, principalmente nos Latossolos com teores de argila entre 15% e 20% no
horizonte Bw.
Para o uso sustentável dos solos desse agrupamento são indicados Sistema de Plantio Direto, integrado a
práticas de controle do escorrimento superficial das águas pluviais; produção integrada com cultivo florestal
nas diversas modalidades de integração lavoura-pecuária-floresta; e sistemas com base agroecológica.


3.3.4.1 DESCRIÇÃO DOS GRUPOS
Grupos de solos de boa aptidão agrícola e alto potencial agropecuário
Refere-se a terras com solos cujos fatores limitantes podem ser superados com práticas simples e
predominantemente de baixa necessidade de inversão de capital. Os solos desse agrupamento apresentam
alto potencial agropecuário quando adequadamente explorados sob os sistemas descritos nos itens 0Sistema Plantio Direto – SPD, 0 – Sistemas Integrados de Produção Lavoura-Pecuária-Floresta, e 0 – Sistemas
Integrados de Produção com Base Agroecológica.
Grupo 1 – formado pelos Latossolos de textura média
Grupo 2 – formado pelos demais Latossolos de textura argilosa e muito argilosa
Grupo 3 – formado por todos os Nitossolos
Grupo 4 – formado pelos Argissolos com ausência de caráter abrúptico


Grupo 2 – Latossolos de textura argilosa e muito argilosa
Limitações/restrições: Neste grupo são encontrados desde solos de alta fertilidade química até solos
deficientes em nutrientes químicos essenciais para o desenvolvimento das plantas, podendo ocorrer alta
deficiência de fósforo. A suscetibilidade à erosão, de ligeira a moderada, pode se agravar, mesmo no relevo suave
ondulado, pela formação de compactação do solo, se mal manejado, favorecendo o escorrimento superficial das
águas pluviais.
Potencialidades: Os solos do agrupamento, racionalmente manejados e com melhoria das limitações
naturais, apresentam alto potencial agropecuário e florestal uma vez que são profundos, bem drenados, sem
impedimento à mecanização. Apresentam boa capacidade de retenção de água e razoável tolerância à perda
de solo por erosão.
Proposições/recomendações: Para os solos desse agrupamento recomenda-se o uso e manejo com
sistemas tecnificados, contemplando: correção da deficiência de fertilidade e de acidez quando necessária;
rotação de cultura com espécies indicadas para prevenir ou mitigar a compactação; incorporação de carbono
ao solo e fixação biológica de nitrogênio e, dependendo dos cultivos exigentes em água, a adoção de
irrigação nos longos períodos de estiagem.
Para o uso sustentável dos solos desse agrupamento são indicados Sistema de Plantio Direto integrado a
práticas de controle do escorrimento superficial das águas pluviais, produção integrada com cultivo florestal
nas diversas modalidades de integração lavoura-pecuária-floresta; e sistemas com base agroecológica.


Grupos de solos de regular aptidão agrícola e moderado potencial agropecuário
Refere-se a terras com solos que apresentam limitações que requerem intensivas práticas e maiores
investimentos de recursos para serem superadas, visando à uma produção sustentável, representando assim
moderado potencial agropecuário.
Grupo 5 - formado pelos Argissolos com caráter abrúptico e Luvissolos
Grupo 6 - formado pelos Cambissolos com ausência de caráter alumínico ou em declives inferiores ao
relevo forte ondulado, Chernossolos e Neossolos Quartzarênicos


Grupo de solos de restrita aptidão agrícola e baixo potencial agropecuário
Refere-se a terras com solos que possuem limitações severas, exigindo práticas intensivas e investimentos
de recursos, muitas vezes, fora das possibilidades da maioria dos agricultores, sendo portanto de baixo
potencial agropecuário.
Grupo 7 - formado pelos Cambissolos com caráter alumínico ou em relevo forte ondulado a montanhoso
Grupo 8 - formado pelos Neossolos Regolíticos


Grupos de solos inaptos para agricultura e com restrito potencial agropecuário
Os solos deste grupo não apresentam possibilidades de superação das limitações sem sua descaracterização
irreversível. Devido a seu restrito potencial, a viabilização da exploração agropecuária destes solos exige
elevado investimento financeiro, com a gerência dos custos ambientais.
Grupo 9 - formado pelos Neossolos Litólicos
Grupo 10 - formado pelos Neossolos Flúvicos, Gleissolo Háplico ou Melânico, Cambissolos Flúvicos ou de
relevo montanhoso e todos os Organossolos
Grupo 11 - formado pelos Gleissolos Sálicos, incluindo os Tiomórficos e todos os Espodossolos
Grupo 12 - afloramentos de rocha em geral


Grupo 3 – Todos os Nitossolos
Limitações/restrições: Neste grupo são encontrados desde solos de alta fertilidade, com ligeira deficiência
de fósforo até solos quimicamente pobres e com caráter alítico (teores de alumínio trocável  4cmolc dm3 solo e
saturação de alumínio  50% associado com atividade da fração argila  20cmolc dm3 argila). Em função do tipo de
relevo em que ocorrem, possuem suscetibilidade à erosão, de moderada a forte e com leve impedimento à drenagem.
Se mal manejado, a suscetibilidade pode se agravar pela formação de compactação do solo. Nas áreas com classe
de declive forte ondulado há grandes limitações para a agricultura motomecanizada, em razão da dificuldade de
controle da erosão e redução no rendimento das máquinas.
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abaixo de horizonte A ou horizonte E.
Potencialidades: São solos de aptidão regular para culturas anuais, entretanto, com intensivo uso de
capital e manejo cuidadoso, apresentam moderado potencial para pastagens, culturas permanentes, tais
como frutíferas perenes e florestas plantadas.
Proposições/recomendações: recomenda-se que seja priorizado para exploração com culturas perenes
em sistema agroflorestal, devido ao horizonte B textural agravado pelo caráter abrúptico.
Visando superar suas limitações, ainda que parcialmente, propõe-se a utilização de sistemas tecnificados,
com integração pecuária-floresta, pastagem perene e adubações para elevar sua fertilidade. Nas unidades que
suportam o cultivo de lavouras (áreas com declives inferiores a 20%), deve ser utilizado Sistema de Plantio
Direto ou cultivo mínimo, sempre com incorporação de matéria orgânica para melhorar as condições físicas
do horizonte A. Todavia, quando ocorrem em declive acentuado combinado com pendentes curtas, o risco de
degradação pela erosão é grande, o que torna obrigatório o uso de práticas intensivas de controle da erosão.

Potencialidades: São solos de alto potencial para a agricultura em geral nas áreas com classe de declive
suave ondulado e ondulado. A principal limitação refere-se à suscetibilidade à erosão, podendo esta ser
controlada eficazmente com o emprego de práticas conservacionistas intensivas. Se bem manejados podem
apresentar altas produções de forma sustentada. As áreas com relevo forte ondulado, apesar da inaptidão
para a agricultura, podem ser aproveitadas com pastagens, fruticultura e florestas plantadas.
Proposições/recomendações: Para os solos desse agrupamento recomenda-se o uso e manejo com
sistemas tecnificados, contemplando: correção da deficiência de fertilidade e de acidez quando necessária;
rotação de cultura com espécies indicadas para prevenir a formação de camada adensada; fixação biológica
de nitrogênio e adoção da irrigação para os cultivos exigentes em água.
Para o uso sustentável dos solos desse agrupamento são indicados: Sistema de Plantio Direto integrado
com práticas de controle do escorrimento superficial da água pluvial e produção integrada com cultivo
florestal nas diversas modalidades de integração lavoura-pecuária-floresta.
Considerando as restrições nas áreas com declive de forte ondulado a 45° (100%), recomenda-se que a
fauna seja protegida e a flora melhorada, tanto pelo enriquecimento, quanto pelo adensamento com espécies
nativas de valor econômico, as quais devem ser exploradas mediante técnicas extrativas não predatórias ou
com agrofloresta tecnificada, em acordo com o art. 11 do Código Florestal, Lei nº 12.651/12 (BRASIL, 2012).

Grupo 6 – Cambissolos com ausência de caráter alumínico1, Neossolos Quartzarênicos e
Chernossolos
Limitações/restrições: São vários os fatores que concorrem para a moderada utilização agrícola dos
solos deste grupo, mas o mais importante refere-se à profundidade do solo. São muito suscetíveis à erosão,
e à possibilidade de mecanização, exceto na classe dos Neossolos Quartzarênicos, fica bastante limitada,
devido à ocorrência de áreas em relevo forte ondulado.
Os Cambissolos são solos pouco desenvolvidos, o que é evidenciado pela presença de mais de 4% de
minerais primários facilmente intemperizáveis. Normalmente são associados a áreas com declives acentuados;
no entanto, podem ocorrer também em áreas de relevos suave ondulados de pendentes curtas.
Os Chernossolos são identificados pelo horizonte A chernozêmico, que é uma camada superficial
escura, de consistência macia, rica em matéria orgânica e altos teores de nutrientes, que lhes confere alta
fertilidade natural. No entanto, o risco de erosão é grande onde o relevo é mais movimentado. Embora possam
apresentar um horizonte B textural (característica de Argissolo e/ou Luvissolo) ou incipiente (Cambissolo),
normalmente não são profundos.
O Neossolo Quartzarênico ocorre em relevo plano ou suave ondulado, com textura arenosa ao longo
do perfil. O processo erosivo não é alto, entretanto, considerando-se essa textura, deve haver precaução
em relação à ocorrência de processos erosivos. Embora não exista limitação física para o desenvolvimento
radicular em profundidade, este é prejudicado pela reduzida quantidade de água disponível (textura
essencialmente arenosa) e pelos teores de matéria orgânica, fósforo e micronutrientes muito baixos,
redundando em baixíssima capacidade de troca de cátions (CTC). A lixiviação de nitrato é intensa devido à
textura essencialmente arenosa.
Potencialidades: Os solos deste grupo geralmente são de moderado potencial para explorações agrícolas.
No entanto, quando a profundidade efetiva destes solos é inferiores a 50cm, deve ser utilizado com reserva,
e quando sob uso intensivo é imprescindível a utilização de práticas conservacionistas intensivas.
Proposições/recomendações: Para o uso sustentável dos solos desse agrupamento para as classes
de declive inferiores a 20%, são indicados sistemas tecnificados, com integração pecuária-floresta com
pastagem perene, Sistema de Plantio Direto integrado a intensivas práticas de controle da erosão e do
escorrimento superficial da água pluvial, associadas a adubações para elevar sua fertilidade e corrigir a
acidez do solo.
Para as classes de 20% a 45% de declividade, recomenda-se o uso sob o sistema integrado pecuáriafloresta, bem como fruticultura em agrofloresta, ambos tecnificados, sem revolvimento do solo e com
cobertura permanente.


Grupo 4 – Argissolos com ausência de caráter abrúptico
Limitações/restrições: Neste grupo são encontrados solos profundos, em geral de textura arenosa ou
média superficialmente, e média ou argilosa subsuperficialmente, com moderado impedimento à drenagem
devido ao horizonte B textural. São, na grande maioria, de baixa fertilidade natural. No entanto, podem
ser encontrados tanto solos com caráter alítico, como solos de melhor fertilidade. A maioria dos solos com
o horizonte B textural é fortemente suscetível à erosão, com moderado impedimento à drenagem vertical.
Potencialidades: São solos, no geral, de alto potencial agropecuário, entretanto exigem intensivo uso
de capital e manejo cuidadoso para evitar o processo de erosão acelerada.
Proposições/recomendações: Devido ao horizonte B textural (gradiente textural de B/A > 1,5), devese ter especial cuidado no controle à erosão e dar prioridade, sempre que possível, aos cultivos perenes em
sistema agroflorestal.
Para o uso sustentável dos solos desse agrupamento, nos declives de até 25%, são indicados sistemas
tecnificados, com integração pecuária-floresta, o Sistema de Plantio Direto integrado com intensivas práticas
de controle da erosão e do escorrimento superficial das águas pluviais, associadas a adubações, para elevar
sua fertilidade e correção da acidez, se necessário. Nas áreas com declive entre 25º (46%) e 45° (100%)
recomenda-se que a fauna seja protegida e a flora melhorada, tanto pelo enriquecimento, quanto pelo
adensamento com espécies nativas de valor econômico, as quais devem ser exploradas mediante técnicas
extrativas não predatórias ou com agrofloresta tecnificada, em acordo com o art. 11 do Código Florestal, Lei
nº 12.651/12 (BRASIL, 2012).
Os grupos com regular aptidão agrícola e moderado potencial agropecuário são:


Grupo 5 – Argissolos com caráter abrúptico e Luvissolos
Limitações/restrições: Neste grupo são encontrados solos, em geral, de textura arenosa ou média
superficialmente, e média ou argilosa subsuperficialmente, porém o caráter abrúptico do horizonte B textural
torna o impedimento à drenagem mais severo que nos outros Argissolos. O caráter abrúptico se caracteriza,
quando a textura do horizonte B em relação ao horizonte A, varia mais de 1,5 vezes numa distância vertical
inferior a 7,5cm na faixa de transição entre os horizontes A e B. Desta forma são agravados os problemas em
relação à erosão e ao manejo de água.
São encontrados solos de baixa até alta fertilidade química natural. Todos os solos deste grupo são
fortemente suscetíveis à erosão, com grande impedimento à drenagem vertical e desenvolvimento radicular
devido ao horizonte B textural abrúptico. A compacidade do horizonte A, em alguns casos, também se torna
um empecilho ao seu melhor aproveitamento agrícola.
Por outro lado, ocorrem pequenas áreas da classe dos Luvissolos, os quais compreendem solos minerais, não
hidromórficos, com horizonte B textural e com argila de atividade alta e saturação por bases alta, imediatamente


1. Inclusive os Cambissolos em declives inferiores ao relevo forte ondulado.
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Os grupos com restrita aptidão agrícola e baixo potencial agropecuário são:

tecnificados e sem revolvimento do solo, com cobertura permanente e práticas de controle do escorrimento
superficial das águas pluviais, inclusive visando à recarga dos aquíferos e nascentes.

Grupo 7 – Cambissolos com caráter alumínico2
Limitações/restrições: Os solos deste grupo apresentam forte limitação quanto à fertilidade natural
e elevada acidez por alumínio trocável (caráter alumínico), responsável pela inibição do desenvolvimento
radicular das culturas. Além disso, são muito suscetíveis à erosão, e a possibilidade de mecanização fica
bastante limitada, devido à ocorrência de áreas em relevo forte ondulado.
Potencialidades: Os solos deste grupo geralmente se prestam para silvicultura, sendo imprescindível a
aplicação de insumos e o uso de práticas conservacionistas intensivas. Estes solos não se prestam para uma
agricultura rotineira, visto que os teores de alumínio trocável são bastante elevados tanto no horizonte A
como no B. Mesmo num sistema de manejo desenvolvido, onde técnica e capital são empregados em larga
escala, sua aptidão é inapta para lavoura.
Proposições/recomendações: Recomenda-se o uso sob o sistema integrado pecuária-floresta, bem como
fruticultura em agrofloresta, ambos tecnificados, sem revolvimento do solo e com cobertura permanente.


Grupo 10 – Neossolos Flúvicos, Gleissolos Háplicos ou Melânicos, Cambissolos Flúvicos ou de
relevo montanhoso e todos Organossolos
Limitações/restrições: Os solos deste grupo caracterizam-se por apresentar condição de hidromorfismo
pronunciado ou não, estando sujeitos a inundações frequentes. A maior restrição deste grupo em relação à
utilização agrícola é a presença de água. Esta condição favorece o acúmulo de matéria orgânica nestes solos.
Os solos deste grupo também podem apresentar baixa sustentação de máquinas e edificações.
Potencialidades: Sua utilização já consolidada em alguns locais no Estado expressa este potencial,
principalmente na cultura do arroz e hortaliças. Os solos deste grupo podem apresentar algum potencial
agrícola quando adequadamente drenados. Entretanto, essa forma de utilização é a mesma que acelera a
decomposição da matéria orgânica, responsável em grande medida por sua fertilidade natural, podendo levar
o solo à uma degradação irreversível.
Este grupo possui grande importância ecológica por sua participação no ciclo hidrológico e biogeoquímico
do carbono. Os Organossolos, em especial, funcionam como reservatórios e são responsáveis pela filtragem
e armazenamento de água, atuando também na captura de carbono. Os Organossolos ainda são utilizados na
extração da turfa, transformando os locais onde ocorrem em turfeiras.
Proposições/recomendações: As áreas com solos deste grupo, na sua grande maioria, devem ser
destinados à preservação permanente. Portanto, nas áreas próximas aos cursos de água naturais, a função
hidrológica deve ser considerada como prioritária. Ressalvado o interesse social, em função do uso já
consolidado, nas áreas de menor risco de inundação, recomenda-se obras de drenagem visando o controle
da altura do lençol freático, de forma a permitir o uso agrícola dentro de um contexto de interesse social e
com sistemas agroecológicos.
Neste contexto, os Organossolos devem receber recomendações especiais, pois possuem grande
suscetibilidade à degradação pela subsidência, quando drenados. Portanto, recomenda-se que a utilização
destas áreas dependa de um estudo detalhado dos efeitos desta utilização e ocorra preferencialmente sob
licenciamento ambiental, principalmente para extração de turfa ou assemelhados.


Grupo 8 – Neossolos Regolíticos
Limitações/restrições: Os solos deste grupo em geral são de pouca profundidade, podendo ocorrer
presença de rochas próximas à superfície, geralmente com fertilidade natural variando entre baixa e alta. A
mecanização e, de certa forma, o controle da erosão, tornam-se difíceis e dispendiosos principalmente nos
declives elevados. Em regiões com ocorrência de veranicos podem apresentar severa deficiência de água.
Potencialidades: Pelas limitações e restrições que apresentam são solos de utilização restrita e até
inapta para a agricultura mecanizada. Entretanto, com o uso de tecnologias de base agroecológica, sistemas
integrados de produção com floresta e irrigação para as culturas mais exigentes, podem se tornar aptos e
produtivos.
Proposições/recomendações: Para o uso sustentável dos solos desse agrupamento, nas classes de
declive inferiores a 20%, são indicados sistemas tecnificados, com integração lavoura-pecuária-floresta,
Sistema de Plantio Direto integrado a intensivas práticas de controle da erosão e do escorrimento superficial
das águas pluviais, associadas a adubações para elevar sua fertilidade e corrigir a acidez, neutralizando o
alumínio do solo. Caso venha a ser utilizado por questões sociais locais, em relevos mais acentuados, devese optar pelo cultivo mínimo, se possível em sistema agroflorestal com práticas de controle da enxurrada,
inclusive visando à recarga dos aquíferos e nascentes.


Grupo 11 – Gleissolos Sálicos3 e Espodossolos
Limitações/restrições: Os solos deste grupo normalmente apresentam-se em situação de hidromorfismo
pronunciado ou não, sujeito a inundações constantes ou frequentes. São solos arenosos (Espodossolos)
fracamente estruturados, de baixa fertilidade, mal e muito mal drenados, e solos argilosos imperfeitamente
drenados (Gleissolos). Tais restrições tornam estes solos inaptos para a agricultura. As áreas de ocorrência
de solos Tiomórficos não são indicadas para exploração agropecuária ou florestal.
Potencialidades: As limitações destes solos restringem sua aptidão agropecuária.
Proposições/recomendações: As áreas deste grupo de solos, na sua grande maioria, devem ser destinadas
à preservação permanente e devem ser mantidas nas condições naturais. Ressalvado o interesse social em
função do uso já consolidado, para os Espodossolos recomenda-se o ajuste do manejo e uso agrícola.


Os grupos inaptos para agricultura com restrito potencial agropecuário são:
Grupo 9 – Neossolos Litólicos
Limitações/restrições: Os solos deste grupo se caracterizam por serem rasos e pouco evoluídos, em geral
com menos de 50cm de espessura. Apresentam grandes restrições para o desenvolvimento da agricultura e
grande suscetibilidade à erosão. É comum ocorrer presença de rochas próximas à superfície, bem como estão
sempre associados aos Afloramentos Rochosos. Em elevados declives a mecanização e o controle da erosão
tornam a utilização agrícola difícil e dispendiosa. Geralmente este grupo de solos requer investimentos com
corretivos e fertilizantes, irrigação em regiões com ocorrência de deficiência de água em função da ocorrência
de estiagens ou veranicos, e baixa capacidade de retenção de umidade pela pouca espessura do solo.
Potencialidades: São solos de uso restrito dentro de uma agricultura tecnificada. No entanto, se
manejados adequadamente, é possível utilizá-los com olericultura, pastagens, reflorestamento ou outras
culturas perenes que forneçam permanente proteção ao solo.
Proposições/recomendações: Para o uso sustentável dos solos desse agrupamento, é recomendável seu
uso com sistemas integrados lavoura-pecuária-floresta e adubações para elevar sua fertilidade nas classes
com caráter distrófico ou alumínio. Não se recomenda a utilização agrícola intensiva destes solos, devendo a
mesma ser reservada para culturas perenes em sistema agroflorestal (fruticultura em agroflorestal), sistemas


Grupo 12 – Afloramentos de rocha em geral
Limitações/restrições: São áreas com afloramentos de rocha, que não apresentam possibilidade de uso
agropecuário ou florestal.
Potencialidades: Não há potencial para uso agropecuário ou florestal. Dependendo do material de
origem, a possibilidade destas áreas é restrita à extração mineral desde que atendidas as exigências de
licenciamento ambiental.
Proposições/recomendações: Estas áreas devem ser mantidas nas condições naturais.


2. Inclusive os Cambissolos em relevo forte ondulado a montanhoso.

3. Gleissolos Sálicos incluindo os Tiomórficos.
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3.3.5 USO E MANEJO DOS SOLOS AGRÍCOLAS

3.3.5.2 SISTEMA PLANTIO DIRETO – SPD

A publicação da Aptidão Agrícola das Terras do Paraná (BRASIL, 1981a, 1981b) tem orientado a utilização
do solo mediante um planejamento regional e tem sido adaptada às diferentes categorias de agricultores,
bem como aos usos e manejos dos solos no Paraná (RAMALHO FILHO; BEEK, 1995). Partindo de análises dos
atributos do solo e variáveis socioambientais, classifica-se o potencial de cada gleba. Quando esse potencial
é superado pelo uso mais intensivo que o suportado, tanto pelo tipo de exploração quanto pela forma de
manejo, as glebas passam a sofrer degradação, refletida nas deficiências nutricionais das culturas, erosão
acelerada do solo, menor resistência a eventos climáticos extremos, entre outros (CASTRO FILHO; MUZILLI,
1999), comprometendo a sustentabilidade de sua utilização.
A aptidão agrícola das terras é função de vários atributos baseados em fatores limitantes. É classificada
em boa, regular, restrita e inapta, e segundo os fatores limitantes para o uso do solo em seu estado natural
(RAMALHO FILHO; BEEK, 1995). Estes fatores são:
a) deficiência de fertilidade
b) deficiência de água
c) excesso de água, causando deficiência de aeração
d) suscetibilidade à erosão
e) impedimento à mecanização

Segundo Bolliger et al. (2006), o SPD é sustentado por três princípios fundamentais: mínimo revolvimento
do solo; cobertura permanente do solo com palha ou vegetação; e rotação de culturas. No entanto, as
experiências vividas por técnicos da extensão rural do Instituto EMATER associada a resultados de pesquisa
(BERTOL et al., 2007; BERTOL et al., 2004; GUADAGNIN et al., 2005) relatam a deficiência do SPD em conter
o escorrimento superficial das águas pluviais. Portanto, o SPD prescinde do quarto princípio fundamental:
o controle do escorrimento superficial das águas pluviais através de práticas mecânicas corretamente
dimensionadas, conforme descrito por Caviglione et al. (2010), e em conformidade com a Resolução da SEAB
172/2010 (PARANÁ, 2010).
O SPD acarreta melhorias nos resultados econômicos, pois a ausência de operações para preparo do solo
gera uma sensível economia de tempo, combustíveis, trabalho e custos. Quando a área é preparada para
receber o SPD, necessita da eliminação ou mitigação da camada compactada, correção da fertilidade do
solo, implantação de terraços corretamente dimensionados, integração da lavoura com as estradas dentro de
critério conservacionista. Quando o sistema é adequadamente conduzido, além dos benefícios no controle
da erosão, há incrementos nos teores de carbono e na biodiversidade do solo, ao mesmo tempo em que há
significativo incremento na reciclagem de nutrientes e aumento na taxa de infiltração de água no solo. São
inegáveis os efeitos benéficos do SPD no sistema solo-água-planta no médio e longo prazo. As fotos abaixo
mostram detalhes do Sistema Plantio Direto com seus princípios fundamentais (figura 3.3.2), e estrada
adequada e integrada aos terraços e ao SPD para o controle do escorrimento das águas pluviais (figura 3.3.3).

Estes fatores são classificados por grau de limitação, em função do uso e manejo, em: nulo, ligeiro,
moderado, forte e muito forte. Dependendo do grau de limitação, sua superação poderá requerer menores ou
maiores recursos e intensidades das práticas agrícolas, seja para superação parcial ou para total. Se o grau
de limitação para um determinado tipo de uso e manejo for muito forte, sua superação pode ser inviável,
tornando os solos inaptos para o tipo de exploração e manejo pretendidos.

FIGURA 3.3.2 – PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO SISTEMA DE PLANTIO DIRETO

3.3.5.1 APTIDÃO AGRÍCOLA EM RAZÃO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO INOVADORES
Alguns fatores limitantes de uso dos solos podem ter o grau de limitação minimizado ou até mesmo
superado, com a aplicação dos conhecimentos atuais. Este fato leva à necessidade de ajustes na classificação
da aptidão das terras, considerando cada sistema de produção adotado.
Um exemplo: aplica-se à classificação inapta para um solo raso e declive acentuado quando se pretende
realizar o preparo para o plantio de forma convencional, com uma aração e duas gradagens. Nesta situação, a
mecanização se torna difícil, o processo erosivo incontrolável, e a dependência de recursos externos para se
manter a produção é crescente em função das perdas da fertilidade e do próprio solo. No entanto, se manejado
e utilizado sob base ecológica, ou seja, sem revolvimento e sendo permanentemente protegido, coberto por
palha ou vegetação, pode ter sua aptidão reclassificada, visto que, por assemelhar-se aos processos naturais,
este sistema é enriquecedor. Segundo Khatounian, “ao longo desse processo, a vegetação cria fertilidade e
biodiversidade, capazes de se manter sustentavelmente, através de intrincados mecanismos alimentados pela
biomassa produzida” (2001, p.99).
Embora reconhecendo a existência de outros sistemas consolidados ou em transição, sucintamente
apontam-se três sistemas que possibilitam a sustentabilidade. São indicados, inclusive, para a recuperação de
áreas degradadas, proteção da biodiversidade, dos recursos hídricos e melhoria da economia das comunidades
menos desenvolvidas do Estado.

FONTE: Acervo da EMATER. Foto: Oromar João Bertol, 2013
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FIGURA 3.3.3 – ESTRADA ADEQUADA, INTEGRADA AOS TERRAÇOS E AO SISTEMA PLANTIO DIRETO

FIGURA 3.3.4 – SISTEMA INTEGRADO PECUÁRIA-FLORESTA

FONTE: Acervo da EMATER. Foto: Oromar João Bertol, 2013

FONTE: Acervo da EMATER. Foto: Luiz Marcos Feitosa dos Santos, 2013

FIGURA 3.3.5 – SUB-BOSQUE DE EUCALIPTO EM SISTEMA INTEGRADO PECUÁRIA-FLORESTA, RECUPERANDO ÁREA DEGRADADA

3.3.5.3 SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA – ILPF
Observações de campo verificaram alguns efeitos dos eventos extremos de estiagens e chuvas intensas
no Paraná que apontam para dois aspectos importantes relacionados com perdas na agropecuária, portanto,
relacionados com a sustentabilidade dos sistemas de produção atualmente mais adotados. O primeiro aspecto
evidencia a necessidade de mudanças radicais dos sistemas produtivos altamente degradantes ao meio
ambiente, com perdas de solo, água e nutrientes e consequente assoreamento de reservatórios e eutrofização
dos recursos hídricos. O manejo inadequado resulta também em outros impactos, como: incidência de pragas
e invasoras resistentes que exigem controle intensivo com maior uso de agrotóxicos. Estes fatos acabam
afetando a qualidade dos alimentos produzidos e os custos de produção.
O segundo aspecto mostra, de forma concreta, que nos sistemas integrados de produção agriculturapecuária-floresta (ILPF) tais problemas são menos evidentes e até mesmo insignificantes. Os sistemas
integrados em suas diversas modalidades, quando adequadamente planejados, trazem vantagens econômicas
para os produtores e oferta de alimentos de melhor qualidade. Conservam a biodiversidade por interagir
positivamente com os ecossistemas local e regional. Essas interações positivas são essenciais para a
adaptação dos agroecossistemas às mudanças climáticas e à melhoria no balanço das emissões de gases de
efeito estufa. Devem ser contempladas nesses sistemas as práticas preconizadas para uma agricultura de
baixa emissão de gases de efeito estufa, recuperação de áreas degradadas, fixação biológica de nitrogênio
e tratamento de dejetos de animais, entre outras. As fotos mostram áreas em sistema integrado pecuáriafloresta (figura 3.3.4) e o sub-bosque em plantio de eucalipto visando à recuperação de área degradada
(figura 3.3.5), retiradas na região Noroeste do Estado.
FONTE: Acervo: EMATER. Foto: Luiz Marcos Feitosa dos Santos, 2013
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FIGURA 3.3.7 – AGROFLORESTA LOGO APÓS O INÍCIO, COM ENRIQUECIMENTO DA FLORA PELO ADENSAMENTO COM ESPÉCIES DE
VALOR ECONÔMICO

3.3.5.4 SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUÇÃO COM BASE AGROECOLÓGICA
Duas definições são necessárias para auxiliar o entendimento deste sistema. Primeiramente, define-se
a agroecologia, por meio da dimensão ecológico-técnico-produtiva, como sendo “[...] a ciência baseada em
uma abordagem sistêmica que integra os princípios agronômicos, ecológicos e socioeconômicos, utilizando o
agroecossistema como unidade de estudo e trabalho [...]” (HAMERSCHMIDT et al., 2005). Outra definição trata o
enfoque agroecológico como sendo destinado “[...] a apoiar a transição dos atuais modelos de desenvolvimento
rural e de agricultura convencional para estilos sustentáveis [...]” (CAPORAL; COSTABEBER, 2004).
Os sistemas integrados de produção sob base agroecológica podem ser entendidos a partir do texto
“Extensão Rural e Agroecologia”.
A agricultura sustentável, sob o ponto de vista agroecológico, é aquela que, tendo como base uma
compreensão holística dos agroecossistemas, seja capaz de atender, de maneira integrada, aos seguintes
critérios: a) baixa dependência de insumos comerciais; b) uso de recursos renováveis localmente
acessíveis; c) utilização dos impactos benéficos ou benignos do meio ambiente local; d) aceitação e/ou
tolerância das condições locais, antes que a dependência da intensa alteração ou tentativa de controle
sobre o meio ambiente; e) manutenção, a longo prazo, da capacidade produtiva; f) preservação da
diversidade biológica e cultural; g) utilização do conhecimento e da população local, e h) produção de
mercadorias para o consumo interno e para exportação (CAPORAL; COSTABEBER, 2004, p.15).

As fotos ilustram o início do estabelecimento de agrofloresta, nas clareiras ou áreas degradadas do vale do Rio
Ribeira, levando à recuperação da fertilidade e condições físicas do solo com o cultivo de espécies leguminosas de
rápido retorno (figura 3.3.6). Em virtude disto a flora é melhorada pelo enriquecimento e pelo adensamento com
espécies de valor econômico (figura 3.3.7), que são exploradas mediante técnicas extrativas apropriadas e não
predatórias.
FONTE: Acervo: EMATER. Foto: Luiz Marcos Feitosa dos Santos, 2011

FIGURA 3.3.6 – INÍCIO DO ESTABELECIMENTO DE AGROFLORESTA, RECUPERANDO A FERTILIDADE QUÍMICA E FÍSICA DO SOLO
COM ESPÉCIES LEGUMINOSAS

3.3.6 SOLOS POR ZONAS DO ZEE PR: ASPECTOS GERAIS E RECOMENDAÇÕES
Foram criadas, por ocasião do ZEE, doze zonas de prognóstico no Estado do Paraná. Estas receberam a
denominação de um ou dois municípios, ou região, para identificação, individualizando as zonas. Os solos
presentes em cada zona foram quantificados a partir do levantamento de reconhecimento de solos do Estado
(LARACH et al., 1984). A distribuição dos 12 grupos de solos por zona, em percentual de área ocupada na
zona e no Estado em geral, é apresentada no quadro 3.3.8, bem como a distribuição dos solos em hectares
no anexo 3.3.1. Na figura 3.3.8 os solos agrupados são ilustrados com o mapa que delimita as zonas de
prognóstico.

FONTE: Acervo: EMATER. Foto: Luiz Marcos Feitosa dos Santos, 2011
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MAPA GERAL DOS GRUPOS DE SOLOS, SEGUNDO APTIDÃO
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FIGURA 3.3.8 – MAPA GERAL DOS GRUPOS DE SOLOS, SEGUNDO APTIDÃO
FONTE: EMBRAPA, 1984; Bhering et al., 2008 - Adaptação

••

• 96 •••

QUADRO 3.3.8 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS GRUPOS DE SOLOS POR ZONA E NO ESTADO

(21,0%), 30.363ha (13,7%) e 21.324ha (9,6%), conforme a tabela 3.3.7. Pelas limitações/restrições apresentadas, 76,3% dos solos
encontram-se nos grupos 11, 10 e 12 (tabela 3.3.7) e são inaptos para uma exploração agrícola intensiva. O grupo 07 de aptidão
agrícola restrita e baixo potencial agropecuário e os grupos 04, 02 e 06 com potencial moderado a alto para o desenvolvimento
de uma agricultura tecnificada, completam os 23,7% restantes.

03 – RMC Sul

04 – Campo Largo –
Adrianópolis

05 – Prudentópolis –
Jaguariaíva

06 – Ortigueira –
Ibaiti

07 – União da Vitória – São
Mateus do Sul

10 – Realeza – Palmas

11 – Foz do Iguaçu – Londrina

12 – Paranavaí –
Umuarama

Total Estadual

–

–

0,2

0,7

2,7

1,2

0,1

–

–

–

2,7

40,3

7,1

0,2

–

22,8

12,5

28,4

16,9

8,1

68,5

18,0
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6,2

24,6
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FIGURA 3.3.9 – MAPA DOS SOLOS POR GRUPO, SEGUNDO A APTIDÃO, NA ZONA DA PLANÍCIE COSTEIRA
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FONTE: Adaptado de Bhering e Santos (2008) e Larach et al. (1984)
NOTA: As áreas existentes com distribuição inferior a 0,05% estão gravadas com 0,0%.
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3.3.6.1 ZONA PLANÍCIE COSTEIRA
FONTE: EMBRAPA, 1984; Bhering et al., 2008 - Adaptação

Na Zona Planície Costeira (figura 3.3.9) estão presentes seis grupos de solos.
Predominam os grupos 11 e 10, sem aptidão (inaptos), grupo 07, com aptidão restrita
e grupo 04 com boa aptidão, ocupando respectivamente 119.956ha (54,1%), 46.665ha
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TABELA 3.3.7 – DISTRIBUIÇÃO DOS GRUPOS DE SOLOS NA ZONA DA PLANÍCIE COSTEIRA

FIGURA 3.3.10 – MAPA DOS SOLOS POR GRUPO, SEGUNDO A APTIDÃO, NA ZONA SERRA DO MAR
49°11'W
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No entanto, alguns solos, quando o principal fator limitante é mitigado – por exemplo,
drenagem adequada do ambiente para controle do excesso de água no perfil –, podem
melhorar o seu potencial para atividades agropecuárias e para a silvicultura. Neste caso,
excetuam-se as áreas com Gleissolo Tiomórfico e outros solos com influência marinha.
Como alternativa para tornar possível o uso sustentável das terras classificadas como
inaptas, cita-se a adoção de sistema agroflorestal de produção com base agroecológica
compatível com a fragilidade ambiental da região. Com esses sistemas preconizam-se
possibilidades de melhor sustentabilidade de produção com a conservação dos recursos
naturais e a proteção ambiental. O desenvolvimento desse potencial depende de políticas
apropriadas para a promoção da transição do modelo convencional para o de base
agroecológica. Depende de pesquisa e apoio à transformação da produção, certificação
e comercialização. Embora não seja um modelo para competir como os de produção de
commodities é apropriado para produtos de consumo interno, turístico e prestação de
serviços ambientais, como definido por Guedes e Seehusen (2011).
As espécies florestais como a pupunha e a palmeira real, para produção de palmito,
a fruticultura consorciada com espécies lenhosas de interesse local, o bambu gigante
para usos múltiplos, são exemplos de explorações viáveis, principalmente por reduzirem
a pressão da exploração predatória.
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FONTE: EMBRAPA, 1984; Bhering et al., 2008 - Adaptação

3.3.6.2 ZONA SERRA DO MAR
Na Zona Serra do Mar (figura 3.3.10) estão presentes seis grupos de solos dos quais predominam os grupos 07, com aptidão
restrita, 12, inapto, 04, com boa aptidão, e 06, de aptidão regular, respectivamente com 157.399ha (51,2%), 76.801ha (25,0%),
31.829ha (10,4%) e 27.962ha (9,1%), conforme destacado na tabela 3.3.8. Esperava-se um predomínio de solos inaptos, no
entanto apenas 29,4% dos solos desta Zona são considerados inaptos, largamente representados pelos afloramentos de rocha
(Grupo 12, 25%). Vale ressaltar que nesta zona predominam declives acentuados que foram considerados na caracterização de
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solos do grupo 07. Este grupo é composto por Cambissolos com caráter alumínico ou por
Cambissolos em relevo forte ondulado a montanhoso, que devem ser considerados nos
projetos agrícolas a serem implantados.

Especial cuidado deve ser observado no manejo dos Organossolos atualmente em uso. Recomenda-se ainda que os
remanescentes dos Organossolos, ainda em estado natural, não sejam explorados, pois além da fragilidade natural destes solos,
também desempenham um papel fundamental no ciclo da água.

TABELA 3.3.8 – DISTRIBUIÇÃO DOS GRUPOS DE SOLOS NA ZONA SERRA DO MAR

FIGURA 3.3.11 – MAPA DOS SOLOS POR GRUPO, SEGUNDO A APTIDÃO, NA ZONA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA SUL
49°11'W
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FONTE: Adaptado de Bhering e Santos (2008) e Larach et al. (1984)

As áreas com aptidão para a agricultura, ainda que restrita, representam 70,7% de seus
solos (grupo 07, com 51,2%, grupo 04, com 10,4% e grupo 06, com 9,1%). São áreas descontínuas
em função do declive normalmente acentuado. São constituídas por Cambissolos e Argissolos,
não raramente associados aos Neossolos nos relevos mais acentuados. Razões pelas quais
a aptidão agrícola fica entre regular a restrita e com potencial moderado, nos declives
até 20%, e baixo nos declives de 20% a 45%. Nesta zona predominam solos com aptidão
regular para silvicultura, pastagens e culturas perenes, e restrita para lavoura mecanizada,
conforme apontado no item 3.3.4.2. O sistema agroflorestal com base agroecológica amplia
as possibilidades de uso sustentável dos solos desta zona.

3.3.6.3 ZONA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA SUL
Na Zona Metropolitana de Curitiba Sul (figura 3.3.11) encontram-se dez grupos
de solos. Predominam os grupos 06, de aptidão regular, 02 e 04, de boa aptidão, 07,
com aptidão restrita e 10, inaptos, ocupando, conforme tabela 3.3.9, respectivamente
173.073ha (23,9%), 165.485ha (22,8%), 144.247ha (19,9%), 75.304ha (10,4%) e
64.486ha (8,9%). O quadro 3.3.8 mostra que 42,9% dos solos desta Zona (grupos 02,
04 e 01) apresentam boa aptidão agrícola e alto potencial produtivo. A aptidão regular
e moderado potencial são encontrados em 24,4%, portanto carece utilização e manejo
mais cuidadosos que os primeiros grupos, adequados às restrições que possuem.
Com os percentuais mostrados no quadro 3.3.8, as limitações, potencialidades e
recomendações por grupo de solos são apontadas no item 3.3.4.2. Nesta zona configurase a predominância de solos bons para silvicultura e regulares para lavouras com inclusões
de solos de boa aptidão para olericultura. Espécies florestais como araucária, erva-mate
e bracatinga, consorciadas ou não com outras espécies com potencial, a exemplo do
bambu gigante para diversos usos, são exemplos de explorações boas para a silvicultura
nesta zona.
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FONTE: EMBRAPA, 1984; Bhering et al., 2008 - Adaptação

O sistema agroflorestal com base agroecológica amplia as possibilidades de uso sustentável dos solos desta zona, sobretudo
nas áreas de bacias de captação para abastecimento público com possibilidades futuras de adesão dos produtores rurais aos
programas de pagamento por serviços ambientais, entre eles, produtores de água (GUEDES; SEEHUSEN, 2011).
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TABELA 3.3.9 – DISTRIBUIÇÃO DOS GRUPOS DE SOLOS NA ZONA REGIÃO METROPOLITANA
DE CURITIBA SUL

FIGURA 3.3.12 – MAPA DOS SOLOS POR GRUPO, SEGUNDO A APTIDÃO, NA ZONA DE CAMPO LARGO – ADRIANÓPOLIS
49°11'W
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FONTE: Adaptado de Bhering e Santos (2008) e Larach et al. (1984)
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3.3.6.4 ZONA CAMPO LARGO – ADRIANÓPOLIS

Ponta Grossa

7.200.000

116

Onze grupos de solos estão presentes na Zona de Campo Largo – Adrianópolis (figura
3.3.12), dos quais predominam os grupos 07 e 08, de aptidão restrita, grupos 02 e 04, de
boa aptidão, 05 e 06, de aptidão regular. Segundo a tabela 3.3.10 ocupam respectivamente,
271.182ha (26,0%) e 235.261ha (22,6%); 129.827ha (12,5%) e 241.676ha (23,2%); 44.871
(4,3%) e 54.739ha (5,3%). Com os percentuais mostrados no quadro 3.3.8, as limitações,
potencialidades e recomendações por grupo de solos são apontadas no item 3.3.4.2.
Nesta zona encontram-se solos com boa aptidão e alto potencial agropecuário (grupos
04 e 02, com 35,7%); predominando solos de aptidão restrita (grupos 07 e 08, com
48,6%), com potencial para atividade silvipastoril, juntamente com os 9,6% (grupos 05
e 06) de aptidão regular.
O mesmo grupo de solos de aptidão restrita (grupos 07 e 08 com 48,6%), por
outro lado, pode ter seu potencial melhorado com o uso e manejo dos solos com
sistemas integrados de produção lavoura-pecuária-floresta, preferencialmente com base
agroecológica.
O sistema agroflorestal com base agroecológica amplia as possibilidades de uso
sustentável dos solos desta zona, com possibilidades futuras de adesão por parte dos
produtores rurais aos programas de Pagamento por Serviços Ambientais em áreas com
potencial turístico e de interesse de conservação da biodiversidade. O uso de espécies
frutíferas e ou nativas de interesse econômico, a exemplo da bracatinga, é uma alternativa
ao modelo de silvicultura existente.
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FONTE: EMBRAPA, 1984; Bhering et al., 2008 - Adaptação
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TABELA 3.3.10 – DISTRIBUIÇÃO DOS GRUPOS DE SOLOS NA ZONA DE CAMPO LARGO – ADRIANÓPOLIS

FIGURA 3.3.13 – MAPA DOS SOLOS POR GRUPO, SEGUNDO A APTIDÃO, NA ZONA PRUDENTÓPOLIS – JAGUARIAÍVA
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FONTE: Adaptado de Bhering e Santos (2008) e Larach et al. (1984)

3.3.6.5 ZONA PRUDENTÓPOLIS – JAGUARIAÍVA
373

7.200.000

Na Zona de Prudentópolis – Jaguariaíva (figura 3.3.13) estão presentes onze grupos
de solos. Predominam os grupos 02, de boa aptidão; grupos 07 e 08, de aptidão restrita;
grupo 04, de boa aptidão, 05 e 06, de aptidão regular, com respectivamente, segundo
a tabela 3.3.11, as seguintes áreas: 544.026ha (28,4%), 289.679ha (15,1%), 238.946ha
(12,5%), 192.489 (10,1%), 167.793ha (8,8%) e 166.978ha (8,7%). O quadro 3.3.8 mostra
que 45,4% dos solos desta Zona (grupos 01, 02, 03 e 04) apresentam boa aptidão agrícola
e alto potencial produtivo. A aptidão regular e moderado potencial é encontrada em
17,5%, portanto carece utilização e manejo mais cuidadosos que os primeiros grupos,
adequados às restrições que possuem. A aptidão restrita e baixo potencial ocupa 27,6%
da zona.
Com os percentuais mostrados no quadro 3.3.8, as limitações, potencialidades e
recomendações por grupo de solos são apontadas no item 3.3.4.2. Nesta zona ocorre
a predominância de solos de boa aptidão agrícola (45,4%), com solos para a atividade
silvipastoril preferencialmente em sistema integrado lavoura-pecuária-floresta,
apresentando aptidão regular e restrita para lavouras (45,1%).
Especial cuidado deve ser observado no manejo dos Organossolos atualmente em
uso. Recomenda-se ainda que os remanescentes dos Organossolos, ainda em estado
natural, não sejam explorados, pois além da fragilidade natural destes solos, também
desempenham um papel fundamental no ciclo da água, entre outras funções ambientais
importantes.
O sistema agroflorestal com base agroecológica amplia as possibilidades de uso
sustentável dos solos desta zona, sobretudo os solos dos grupos 05, 06, 07 e 08 com
possibilidades futuras de adesão por parte dos produtores rurais aos programas de
pagamento por serviços ambientais, em áreas com potencial turístico e de interesse de
conservação da biodiversidade, no entorno das Unidades de Conservação.
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FONTE: EMBRAPA, 1984; Bhering et al., 2008 - Adaptação
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TABELA 3.3.11 – DISTRIBUIÇÃO DOS GRUPOS DE SOLOS NA ZONA PRUDENTÓPOLIS – JAGUARIAÍVA

FIGURA 3.3.14 – MAPA DOS SOLOS POR GRUPO, SEGUNDO A APTIDÃO, NA ZONA DE ORTIGUEIRA – IBAITI
49°11'W

289.679

15,1

08 - Neossolos Regolíticos

238.946

12,5

04 - Argissolos com ausência de caráter abrúptico

192.489

10,1

05 - Argissolos com caráter abrúptico e Luvissolos

167.793

8,8

06 - Cambissolos com ausência de caráter alumínico, Chernossolos e
Neossolo Quartzarênico

166.978

8,7

09 - Neossolos Litólicos

117.631

6,1

03 - Nitossolos

80.633

4,2

01 - Latossolos de textura média

52.058

2,7

10 - Neossolo Flúvico, Gleissolo Háplico ou Melânico, Cambissolos Flúvicos
ou de relevo montanhoso e Organossolos

49.040

2,6

12 - Afloramentos de Rocha

13.550

0,7

1.912.823

100,0

Água

7.212

Urbana

7.346

Total geral

550.000

670.000

610.000

47°35'W
24°52'S

28,4

07 - Cambissolos com caráter alumínico

Total Solos

490.000

430.000

24°52'S

1.927.381

FONTE: Adaptado de Bhering e Santos (2008) e Larach et al. (1984)
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3.3.6.6 ZONA ORTIGUEIRA – IBAITI

!
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Na zona de Ortigueira – Ibaiti (figura 3.3.14) estão presentes dez grupos de solos
dos quais predominam os grupos 08, com aptidão restrita, 05 com aptidão regular, 02 e
04 com boa aptidão, 06, com aptidão regular. Ocupam, de acordo com a tabela 3.3.12,
respectivamente as seguintes áreas: 689.515ha (35,9%), 416,542ha (21,7%), 325.444ha
(16,9%), 297.280ha (15,5%) e 91,665ha (4,8%). Com os percentuais mostrados no quadro
3.3.8, as limitações, potencialidades e recomendações, por grupo de solos são apontadas
no item 3.3.4.2. Predominam os solos de aptidão restrita (37,1%) e regular (26,5%) para
lavouras, mas com boa aptidão para o sistema silvipastoril. Entretanto, 35,8% (grupos
01, 02, 03 e 04) apresentam alto potencial agropecuário. Para o uso sustentável indicase o Sistema de Plantio Direto integrado com práticas de controle do escorrimento
superficial da água pluvial, e a produção integrada com o cultivo florestal nas diversas
modalidades de integração lavoura-pecuária-floresta.
Apresenta ainda 26,5% da zona (grupos 05 e 06) com moderado potencial para
culturas anuais. Estes, com uso intensivo de capital e manejo cuidadoso, apresentam
bom potencial para pastagens, culturas permanentes, frutíferas perenes e florestas
plantadas.
No grupo de solos de aptidão restrita (07 e 08), o potencial pode ser melhorado por
meio da utilização de manejo dos solos com sistemas integrados de produção lavourapecuária-floresta, preferencialmente com base agroecológica.

7.250.000

151

!

£
]
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373

26°00'S
49°11'W

Aptidão Boa
Latossolos (textura média)
Latossolos (textura argilosa e muito argilosa)
Nitossolos
Argissolos não abrúpticos
Aptidão Regular
Argissolos abrúpticos e Luvissolos
Cambissolos Alumínicos
Chernossolos e Neossolos Quartzarênicos
Aptidão Restrita
Cambissolos Alumínicos
Neossolos Regolíticos

FONTE: EMBRAPA, 1984; Bhering et al., 2008 - Adaptação
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Solos Inaptos
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TABELA 3.3.12 – DISTRIBUIÇÃO DOS GRUPOS DE SOLOS NA ZONA DE ORTIGUEIRA – IBAITI

FIGURA 3.3.15 – MAPA DOS SOLOS POR GRUPO, SEGUNDO A APTIDÃO, NA ZONA DE UNIÃO DA VITÓRIA – SÃO MATEUS DO SUL
49°11'W

Neossolos Regolíticos
Argissolos com caráter abrúptico e Luvissolos
Latossolos de textura argilosa e muito argilosa
Argissolos com ausência de caráter abrúptico
Cambissolos com ausência de caráter alumínico, Chernossolos e
Neossolo Quartzarênico
03 - Nitossolos
07 - Cambissolos com caráter alumínico
01 - Latossolos de textura média
09 - Neossolos Litólicos
10 - Neossolo Flúvico, Gleissolo Háplico ou Melânico, Cambissolos Flúvicos
ou de relevo montanhoso e Organossolos
Total Solos
Água
Urbana
Total geral

Área (%)

689.515
416.542
325.444
297.280

35,9
21,7
16,9
15,5

91.665

4,8

42.022
22.926
22.804
14.057

2,2
1,2
1,2
0,7
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0,02

1.922.629
33.922
1.216
1.957.767

100,0

490.000

550.000

610.000
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24°52'S

24°52'S
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£
]
376

!

Guarapuava

£
]
277

7.150.000
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FONTE: Adaptado de Bhering e Santos (2008) e Larach et al. (1984)
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Na Zona de União da Vitória – São Mateus do Sul (figura 3.3.15), dez grupos de solos
estão presentes. Predominam os grupos 07, de aptidão restrita, 06 de aptidão regular, 08 de
aptidão restrita, 04, 02 e 03 de boa aptidão, ocupando respectivamente 181.098ha (24,4%),
141.272ha (19,1%), 108.375ha (14,6%), 68.530ha (9,3%), 59.786ha (8,1%) e 59.463ha (8,0%)
– conforme a tabela 3.3.13. O quadro 3.3.8 mostra que 25,5% dos solos desta zona (grupos
04, 02, 03 e 01) apresentam boa aptidão agrícola com alto potencial produtivo. Os solos com
aptidão regular e moderado potencial representam 26,3% da zona, e sua utilização adequada
necessita de manejo mais cuidadoso que os solos de boa aptidão agrícola. Em contrapartida,
48,2% da zona possui solos agrupados como inaptos e de aptidão restrita.

07 - Cambissolos com caráter alumínico
06 - Cambissolos com ausência de caráter alumínico, Chernossolos e
Neossolo Quartzarênico
08 - Neossolos Regolíticos
04 - Argissolos com ausência de caráter abrúptico
02 - Latossolos de textura argilosa e muito argilosa
03 - Nitossolos
10 - Neossolo Flúvico, Gleissolo Háplico ou Melânico, Cambissolos Flúvicos
ou de relevo montanhoso e Organossolos
05 - Argissolos com caráter abrúptico e Luvissolos
09 - Neossolos Litólicos
01 - Latossolos de textura média
Total Solos
Água
Urbana
Total geral
FONTE: Adaptado de Bhering e Santos (2008) e Larach et al. (1984)

Área (ha)

União da Vitória

!
SANTA CATARINA

26°00'S

TABELA 3.3.13 – DISTRIBUIÇÃO DOS GRUPOS DE SOLOS NA ZONA DE UNIÃO DA VITÓRIA – SÃO
MATEUS DO SUL

Grupo De Solos

7.100.000

3.3.6.7 ZONA UNIÃO DA VITÓRIA – SÃO MATEUS DO SUL

26°00'S
49°11'W

Área (%)

181.098

24,4

141.274

19,1

108.375
68.530
59.786
59.463

14,6
9,3
8,1
8,0

55.326

7,5

53.462
12.494
907
740.715
9.715
4.727
755.157

7,2
1,7
0,1
100,0

Aptidão Boa
Latossolos (textura média)
Latossolos (textura argilosa e muito argilosa)
Nitossolos
Argissolos não abrúpticos
Aptidão Regular
Argissolos abrúpticos e Luvissolos
Cambissolos Alumínicos
Chernossolos e Neossolos Quartzarênicos
Aptidão Restrita
Cambissolos Alumínicos

/

Solos Inaptos
Neossolos Litólicos
Neossolos Flúvicos, Gleissolos Flúvicos
e Oraganossolos
Outros
Limite da Zona
Lamina D'Água
Mancha Urbana

Localização:

0

4

8

47°35'W

16
Km

Projeção UTM
Meridiano Central -51º

Neossolos Regolíticos

FONTE: EMBRAPA, 1984; Bhering et al., 2008 - Adaptação

Com os percentuais mostrados no quadro 3.3.8, as limitações, potencialidades e recomendações por grupo de solos são
apontadas no item 3.3.4.2. Nesta zona predominam os solos bons para agrofloresta com espécies nativas e aptidão restrita para
lavouras com inclusões de solos de boa aptidão para olericultura.
Os solos com caráter alumínico e mesmo os poucos profundos (grupo 07 e 08), depois de realizada a neutralização das altas
concentrações de alumínio e implantadas as práticas de controle de erosão, podem ser utilizados com exploração agropecuária de baixa
intensidade, preferencialmente pelo uso da integração lavoura-pecuária-floresta ou mesmo fruticultura. As espécies florestais como
araucária, erva-mate e bracatinga, consorciadas ou não com outras espécies com potencial para o interesse local, a exemplo do bambu
gigante, para diversos usos, são exemplos de explorações viáveis, principalmente por reduzir a pressão da exploração predatória.
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FIGURA 3.3.16 – MAPA DOS SOLOS POR GRUPO, SEGUNDO A APTIDÃO, NA ZONA DE GUARAPUAVA – PITANGA
49°11'W
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Destaca-se a necessidade de cuidados especiais durante o manejo dos Organossolos
atualmente em uso. Recomenda-se ainda que os remanescentes dos Organossolos ainda
em estado natural não sejam explorados, pois além de sua fragilidade natural, também
desempenham um papel fundamental no ciclo da água e para a biodiversidade.
O sistema agroflorestal com base agroecológica amplia as possibilidades de uso
sustentável dos solos desta zona, com possibilidades futuras de adesão por parte dos
produtores rurais aos programas de servidão florestal (Reserva Legal para terceiros) e/
ou Pagamento por Serviços Ambientais em áreas com potencial turístico e de interesse
de conservação da biodiversidade (entorno das unidades de conservação).

Na Zona de Guarapuava – Pitanga (figura 3.3.16) estão presentes sete grupos de
solos, em que predominam os grupos 02, de boa aptidão, e 08 de aptidão restrita.
Estes solos ocupam respectivamente áreas com 582.364ha (68,5%) e 175.435ha (20,6%)
segundo a tabela 3.3.14. O quadro 3.3.8 mostra que 72% dos solos desta zona (grupos 02
e 03) apresentam boa aptidão agrícola e alto potencial produtivo. Os solos com aptidão
restrita a regular, e moderado potencial, respondem por 24,6%, portanto necessitam
utilização e manejo mais cuidadosos que os solos de melhor aptidão, adequados às
restrições que possuem.

7.250.000

3.3.6.8 ZONA GUARAPUAVA – PITANGA

£
]

582.364

68,5

08 - Neossolos Regolíticos

175.435

20,6

03 - Nitossolos

29.640

3,5

09 - Neossolos Litólicos

29.262

3,4

07 - Cambissolos com caráter alumínico
06 - Cambissolos com ausência de caráter alumínico, Chernossolos e Neossolo
Quartzarênico
05 - Argissolos com caráter abrúptico e Luvissolos

18.861

2,2

12.381

1,5

2.265

0,3

Água

2.426

Urbana

1.645

Total geral

100,0

854.279

FONTE: Adaptado de Bhering e Santos (2008) e Larach et al. (1984)

Com os percentuais mostrados no quadro 3.3.8, as limitações, potencialidades
e recomendações por grupo de solos são apontadas no item 3.3.4.2. Nesta zona
predominam solos de alto potencial para produção por meio do Sistema de Plantio Direto
com integração lavoura-pecuária-floresta, nos declives aptos à motomecanização. Nos
declives maiores, até 45%, o sistema pecuária-floresta ou silvipastoril bem manejado
pode apresentar produções sustentáveis.
Nas áreas com declives entre 45% (25º) e 100% (45º) recomenda-se que a fauna seja
protegida e a flora melhorada, tendo em vista as restrições dos grupos com inclusões
de Neossolos e Cambissolos, podendo este melhoramento ocorrer pelo enriquecimento e
pelo adensamento com espécies nativas de valor econômico, que devem ser exploradas
mediante técnicas extrativas não predatórias ou com agrofloresta tecnificada.

7.200.000
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7.150.000

Área (ha) Área (%)

850.208
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02 - Latossolos de textura argilosa e muito argilosa

Total Solos

£
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TABELA 3.3.14 – DISTRIBUIÇÃO DOS GRUPOS DE SOLOS NA ZONA DE GUARAPUAVA – PITANGA

Grupo de solos

y

26°00'S

26°00'S
49°11'W

Aptidão Boa
Latossolos (textura argilosa média e muito argilosa)
Nitossolos

Solos Inaptos
Neossolos Litólicos

Aptidão Regular
Argissolos abrúpticos e Luvissolos
Cambissolos Alumínicos
Chernossolos e Neossolos Quartzarênicos
Aptidão Restrita
Cambissolos Alumínicos
Neossolos Regolíticos

FONTE: EMBRAPA, 1984; Bhering et al., 2008 - Adaptação
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Outros
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47°35'W

TABELA 3.3.15 - DISTRIBUIÇÃO DOS GRUPOS DE SOLOS NA ZONA PALMITAL - GENERAL CARNEIRO - CÉU AZUL

3.3.6.9 ZONA PALMITAL – GENERAL CARNEIRO – CÉU AZUL
Na Zona de Palmital – General Carneiro – Céu Azul (figura 3.3.17) estão presentes sete grupos de solos, entre os quais
predominam os grupos 08, de aptidão restrita, 03 e 02, com boa aptidão, e 09, inapto, ocupando respectivamente áreas de
1.032.879ha (38,4%), 605.407ha (22,5%), 483.682ha (18,0%) e 312.432ha (11,6%) – tabela 3.3.15.
O quadro 3.3.8 mostra que 40,5% dos solos desta zona (grupos 02 e 03) apresentam boa aptidão agrícola e alto potencial
produtivo. Cobrindo 47,8%, os grupos 07, 08 e 06 são de aptidão restrita a regular, e baixo potencial, necessitando portanto que sejam
adequadamente utilizados e com manejo mais cuidadoso que o grupo de melhor aptidão e potencial.
FIGURA 3.3.17 – MAPA DOS SOLOS POR GRUPO, SEGUNDO A APTIDÃO, NA ZONA DE PALMITAL – GENERAL CARNEIRO – CÉU AZUL
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38,4

03 - Nitossolos

605.407

22,5

02 - Latossolos de textura argilosa e muito argilosa

483.682

18,0

09 - Neossolos Litólicos

312.432

11,6

07 - Cambissolos com caráter alumínico
06 - Cambissolos com ausência de caráter alumínico, Chernossolos e Neossolo
Quartzarênico
10 - Neossolo Flúvico, Gleissolo Háplico ou Melânico, Cambissolos Flúvicos
ou de relevo montanhoso e Organossolos
Total Solos

135.524

5,0

117.430

4,4

337

0,04

2.687.691

100,0

Urbana

376

Total geral

Ortigueira

Área (ha) Área (%)
1.032.879

Água
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500.000

390.000

Grupo de solos

51.040
1.328
2.740.059

FONTE: Adaptado de Bhering e Santos (2008) e Larach et al. (1984)
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Com os percentuais mostrados no quadro 3.3.8, as limitações, potencialidades e
recomendações por grupo de solos são apontadas no item 3.3.4.2. Nesta zona, configura-se a
predominância de solos de alto potencial para produção por meio do Sistema de Plantio Direto
com integração lavoura-pecuária-floresta, nos declives próprios para motomecanização. Nos
declives de 20% a 45%, o sistema integrado pecuária-floresta ou silvipastoril, bem manejado,
pode apresentar produções sustentáveis. O sistema agroflorestal com base agroecológica
melhora as possibilidades do uso sustentável nos grupos 08 e 07 (43,4%), de aptidão restrita.
O grupo 09, com 11,6%, é inapto e deve ser reservado para conservação ambiental.
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3.3.6.10 ZONA REALEZA – PALMAS

Guarapuava
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7.160.000

Na zona de Realeza – Palmas (figura 3.3.18) estão presentes sete grupos de solos,
entre os quais predominam os grupos 08, com aptidão restrita, 02 e 03, de boa aptidão,
e 09, inapto, cobrindo, de acordo com a tabela 3.3.16, áreas de 568.189ha (35,8%),
455.315ha (28,7%), 380.269ha (24,0%) e 81.951ha (5,2%), respectivamente.
O quadro 3.3.8 mostra que 52,7% dos solos desta zona (grupos 02 e 03) apresentam
boa aptidão agrícola e alto potencial produtivo. Com 42,1%, os grupos 08, 07 e 06
são de aptidão restrita a regular, e baixo potencial, necessitando portanto que sejam
adequadamente utilizados e com manejo mais cuidadoso que os grupos de boa aptidão,
que respondem por 52,7% da zona.
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FONTE: EMBRAPA, 1984; Bhering et al., 2008 - Adaptação
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FIGURA 3.3.18 – MAPA DOS SOLOS POR GRUPO, SEGUNDO A APTIDÃO, NA ZONA DE REALEZA – PALMAS
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TABELA 3.3.16 - DISTRIBUIÇÃO DOS GRUPOS DE SOLOS NA ZONA REALEZA - PALMAS
47°35'W

Grupo de solos

24°52'S

08 02 03 09 07 06 -

Neossolos Regolíticos
Latossolos de textura argilosa e muito argilosa
Nitossolos
Neossolos Litólicos
Cambissolos com caráter alumínico
Cambissolos com ausência de caráter alumínico, Chernossolos e
Neossolo Quartzarênico
10 - Neossolo Flúvico, Gleissolo Háplico ou Melânico, Cambissolos Flúvicos
ou de relevo montanhoso e Organossolos
Total Solos
Água
Urbana
Total geral

Cascavel
277

7.200.000

277

163

Área (ha)

Área (%)

568.189
455.315
380.269
81.951
59.987

35,8
28,7
24,0
5,2
3,8

39.160

2,5

261

0,02

1.585.132
31.235
4.598
1.620.965

100,0

FONTE: Adaptado de Bhering e Santos (2008) e Larach et al. (1984)

TABELA 3.3.16 - DISTRIBUIÇÃO DOS GRUPOS DE SOLOS NA ZONA REALEZA - PALMAS

Grupo de solos
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Área (%)

08 - Neossolos Regolíticos

568.189

35,8

02 - Latossolos de textura argilosa e muito argilosa

455.315

28,7

03 - Nitossolos

380.269

24,0

09 - Neossolos Litólicos

81.951

5,2

07 - Cambissolos com caráter alumínico
06 - Cambissolos com ausência de caráter alumínico, Chernossolos e
Neossolo Quartzarênico
10 - Neossolo Flúvico, Gleissolo Háplico ou Melânico, Cambissolos Flúvicos
ou de relevo montanhoso e Organossolos
Total Solos

59.987

3,8

39.160

2,5

261

0,02

1.585.132

100,0

Água
SANTA CATARINA

Área (ha)

Urbana
Total geral

31.235
4.598
1.620.965

FONTE: Adaptado de Bhering e Santos (2008) e Larach et al. (1984)
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Latossolos (textura argilosa e muito argilosa argilosa)
Nitossolos
Aptidão Regular
Cambissolos Alumínicos
Chernossolos e Neossolos Quartzarênicos
Aptidão Restrita
Cambissolo Alumínico

47°35'W

Solos Inaptos

Com os percentuais mostrados no quadro 3.3.8, as limitações, potencialidades e
recomendações por grupo de solos apontadas no item 3.3.4.2. Nesta zona, configurase a predominância de solos de alto potencial para a produção por meio do Sistema de
Plantio Direto, com integração lavoura-pecuária-floresta nos declives que permitem a
motomecanização. Nos declives de 20% a 45% o sistema integrado pecuária-floresta
ou silvipastoril bem manejado pode apresentar produções sustentáveis. O sistema
agroflorestal com base agroecológica melhora as possibilidades do uso sustentável nos
solos do grupo 08 e 07, com aptidão restrita (39,6% da zona). O grupo 09, com 5,2%, é
inapto e deve ser reservado para conservação ambiental.
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Outros
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FONTE: EMBRAPA, 1984; Bhering et al., 2008 - Adaptação

3.3.6.11 ZONA FOZ DO IGUAÇU – LONDRINA
Nove grupos de solos ocorrem na Zona de Foz do Iguaçu – Londrina, conforme a
figura 3.3.19. Predominam os grupos 02 e 03, de boa aptidão, 08, com aptidão restrita,
ocupando respectivamente áreas de 1.840.997ha (40,8%), 1.703.397ha (37,8%) e
666.539ha (14,8%) – tabela 3.3.17.
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O quadro 3.3.8 mostra que 83,1% dos solos desta zona (grupos 01, 02, 03, 04) apresentam boa aptidão agrícola e alto potencial
agropecuário. Entretanto, 14,8% encontram-se no grupo de aptidão restrita, 1,3% de aptidão regular e 0,8% de solos inaptos. Portanto,
nesta zona, configura-se a grande predominância de solos de alto potencial agropecuário, sendo provavelmente a maior extensão de
terras férteis contíguas do globo. As limitações, potencialidades e recomendações por grupo de solos apontadas no item 3.3.4.2.
Para o uso sustentável das áreas com os principais grupos de solos indica-se o Sistema de Plantio Direto integrado com
práticas de controle do escorrimento superficial das águas pluviais; a produção integrada com o cultivo florestal nas diversas
modalidades de integração lavoura-pecuária-floresta; lavoura-pecuária nos declives que permitam a mecanização, e pecuáriafloresta nos declives de 20% a 45%, privilegiando, sempre e em todos os casos, a incorporação de matéria orgânica no solo,
inclusive com a fixação biológica de nitrogênio.
FIGURA 3.3.19 – MAPA DOS SOLOS POR GRUPO, SEGUNDO A APTIDÃO, NA ZONA DE FOZ DO IGUAÇU – LONDRINA
49°11'W
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TABELA 3.3.17 – DISTRIBUIÇÃO DOS GRUPOS DE SOLOS NA ZONA DE FOZ DO IGUAÇU – LONDRINA
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Urbana

376

Total geral

Paranavaí

143.813
18.848
4.670.539

FONTE: Adaptado de Bhering e Santos (2008) e Larach et al. (1984)

7.400.000

Maringá

Tendo em vista as restrições das inclusões de Neossolos e Cambissolos existentes,
principalmente em declives entre 45% (25º) e 100% (45º), é importante que a fauna seja
protegida e a flora melhorada, pelo enriquecimento e pelo adensamento com espécies
nativas de valor econômico. Devem ser exploradas mediante técnicas extrativas não
predatórias ou com agrofloresta tecnificada.
Áreas do grupo 08 (14,8% de aptidão restrita) podem apresentar produções
sustentáveis se exploradas mediante sistema agroflorestal com base agroecológica.
Áreas dos grupos de solos inaptos devem ser reservadas para conservação ambiental.
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3.3.6.12 ZONA PARANAVAÍ – UMUARAMA
Sete grupos de solos estão presentes na Zona de Paranavaí – Umuarama (figura
3.3.20). Predominam os grupos 01 e 04, de boa aptidão, e 05, com aptidão regular,
ocupando respectivamente áreas de 1.168.553ha (40,3%), 855.829ha (29,5%) e 431.205ha
(14,9%) – tabela 3.3.18.
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FONTE: EMBRAPA, 1984; Bhering et al., 2008 - Adaptação

••

• 108 •••

FIGURA 3.3.20 – MAPA DOS SOLOS POR GRUPO, SEGUNDO A APTIDÃO, NA ZONA DE PARANAVAÍ – UMUARAMA
49°11'W

TABELA 3.3.18 – DISTRIBUIÇÃO DOS GRUPOS DE SOLOS NA ZONA DE PARANAVAÍ – UMUARAMA
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Para o uso sustentável das áreas com os principais grupos de solos, indicase enfaticamente o Sistema de Plantio Direto integrado com práticas de controle do
escorrimento superficial das águas pluviais; produção integrada com o cultivo florestal
nas diversas modalidades de integração lavoura-pecuária-floresta; lavoura-pecuária nos
declives que permitem a mecanização agrícola e pecuária-floresta nos declives de 20%
a 45%. Deve ser privilegiada, em todos os casos, a incorporação de matéria orgânica no
solo, inclusive com a fixação biológica de nitrogênio.
As áreas de aptidão regular, do grupo 05 (14,9%), podem apresentar produções
sustentáveis se exploradas mediante sistema agroflorestal com base agroecológica.
Entretanto, as áreas do grupo 10, solos inaptos (5,4%), devem ser reservadas para
conservação ambiental.
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FONTE: EMBRAPA, 1984; Bhering et al., 2008 - Adaptação

O quadro 3.3.8 mostra que 79,7% desta zona é ocupada por solo dos grupos 01, 02, 03 e 04 que apresentam boa aptidão
agrícola e alto potencial agropecuário. Entretanto, 14,9% é ocupada por solos de aptidão regular ou restrita e 5,4% por solos
inaptos. Esta zona caracteriza-se pela predominância de solos de boa aptidão e alto potencial agropecuário. Os percentuais de
cada grupo são mostrados no quadro 3.3.8, e as limitações, potencialidades e recomendações por grupo de solos apontadas no
item 3.3.4.2.
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3.3.7 CORRELAÇÕES ENTRE OS SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS

O levantamento de solos do Estado do Paraná foi desenvolvido na classificação utilizada à época (LARACH
et al., 1984), no entanto, em virtude da criação e do estabelecimento do novo SiBCS, a atualização para
esse novo sistema tornou-se uma necessidade. Entretanto, as diferenças entre os sistemas praticamente não
permitiam a transposição pura e simples entre eles, principalmente nos níveis categóricos mais detalhados.
Esta atualização (BHERING; SANTOS, 2008) não tratou somente da transposição da nomenclatura, mas
praticamente os solos foram interpretados novamente com base no conhecimento e experiência adquiridos
pela equipe de pedólogos da EMBRAPA, desde o levantamento original.
A dificuldade de se estabelecer uma correlação nos níveis categóricos maiores se deve às alterações
na definição dos critérios e dos atributos diagnósticos. O Latossolo Bruno pode ser tomado como exemplo
deste fato, pois alguns solos outrora classificados desse modo, no SiBCS, são classificados como Latossolo
Vermelho. Diante deste fato, a correlação foi estabelecida no Paraná, com base na localização das unidades
cartográficas, apresentada no quadro 3.3.10.

Por ocasião das alterações que sofreu a classificação de solos no Brasil, na criação do atual SiBCS,
em 1999, e na publicação da 4a aproximação da classificação brasileira (SANTOS et al., 2013), foi anexada
uma tabela de correlação entre o SiBCS e a classificação anterior. O quadro 3.3.9 apresenta esta correlação
somente para as ordens (1.º nível categórico).
QUADRO 3.3.9 – CORRELAÇÃO ENTRE O SSiBCS
BCS E A CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR

SiBCS
(SANTOS et al., 2013)

Argissolos

Cambissolos
Chernossolos
Chernossolos
Espodossolos
Gleissolos
Latossolos

Luvissolos

Neossolos

Nitossolos

Organossolos

Planossolos

Plintossolos
Vertissolos

Classificação anteriormente usada pela Embrapa Solos (EMBRAPA, 1981)
Rubrozém,
Podzólico Bruno – Acinzentado Distrófico ou Álico,
Podzólico Vermelho-Amarelo Distrófico ou Álico Ta,
e alguns Podzólicos Vermelho-Amarelos Distróficos ou Álicos Tb
(com limite mínimo de valor T de 20cmolc kg-1 de argila).
Podzólico Vermelho-Amarelo Tb,
pequena parte
de Terra Roxa Estruturada,
de Terra Roxa Estruturada Similar,
de Terra Bruna Estruturada e
de Terra Bruna Estruturada Similar, com gradiente textural necessário para B textural, em
qualquer caso Eutróficos, Distróficos ou Álicos,
e mais recentemente o Podzólico Vermelho-Escuro Tb com B textural e o Podzólico – Amarelo.
Cambissolos Eutróficos, Distróficos e Álicos Ta e Tb,
exceto os com horizonte A chernozêmico e B incipiente Eutróficos Ta.
Brunizem, Rendzina,
Brunizem Avermelhado e
Brunizem Hidromórfico.
Podzol, inclusive Podzol Hidromórfico
Glei Pouco Húmico, Glei Húmico,
parte do Hidromórfico Cinzento (sem mudança textural abrupta),
Glei Tiomórfico e Solonchak com horizonte glei.
Latossolos, excetuadas algumas modalidades anteriormente identificadas, como Latossolos
Plínticos.
Bruno Não Cálcico,
Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico Ta,
Podzólico Bruno acinzentado Eutrófico e os
Podzólicos Vermelho-Escuros Eutróficos Ta.
Litossolos,
Solos Litólicos,
Regossolos,
Solos Aluviais e
Areias Quartzosas (Distróficas, Marinhas e Hidromórficas).
Terra Roxa Estruturada,
Terra Roxa Estruturada Similar,
Terra Bruna Estruturada,
Terra Bruna Estruturada Similar e
alguns Podzólicos Vermelho-Escuros Tb e
alguns Podzólicos Vermelho-Amarelos Tb.
Solos Orgânicos,
Solos Semiorgânicos,
Solos Tiomórficos Turfosos e
parte dos Solos Litólicos Turfosos com horizonte hístico com 30cm ou mais de espessura.
Planossolos, Solonetz – Solodizado e
Hidromórficos Cinzentos que apresentam mudança textural abrupta.
Lateritas Hidromórficas,
parte dos Podzólicos Plínticos,
parte dos Glei Húmico e Glei Pouco Húmico Plínticos e
alguns dos possíveis Latossolos Plínticos.
Vertissolos, inclusive os hidromórficos.

QUADRO 3.3.10 – CORRELAÇÃO CARTOGRÁFICA ENTRE AS CLASSIFICAÇÕES DE SOLOS DO ESTADO DO PARANÁ ADOTADAS POR
LARACH ET AL. (1984) E ATUALIZADAS POR BHERING E SANTOS (2008) PARA O SSiBCS
BCS (SANTOS ET AL.
AL.,, 2013)
continua

SiBCS (SANTOS et al., 2013)
Ordem Subordem

Grande grupo
Ácrico

Subgrupo
Úmbrico
Úmbrico

Latossolo Bruno

Típico
Distrófico
Cambissólico
Cam. úmbrico
Úmbrico
Distroférrico
Típico
Eutroférrico

Típico
Úmbrico

Latossolo Vermelho

Típico
Distrófico

Húmico
Cam. úmbrico
Argissólico

Eutrófico

Típico
Cambissólico

Latossolo VermelhoAmarelo

Distrófico

Cam. úmbrico
Argissólico

Neossolo Litólico

Neossolo Flúvico

FONTE: Santos et al. (2013)
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Húmico

Típico

Eutrófico
Chernossólico
Distro-úmbrico
Hístico
Psamítico
Tb Distrófico

Típico
Típico
Típico
Típico
Típico
Típico

Classificação do levantamento
(LARACH et al., 1984) segundo
EMBRAPA (1981)
LB ou LV Álico
A proeminente
LB Álico ou Distrófico
A proeminente
LV Álico Podzólico
A moderado.
LV Álico pouco profundo
A moderado
LV Álico pouco profundo
A proeminente.
LR Álico ou Distrófico
A proeminente
LR Álico ou Distrófico
A moderado.
LR Eutrófico A moderado
LE Álico ou Distrófico
A proeminente
LE Álico ou Distrófico
A moderado
LE Húmico Álico.
LE e LV Álico pouco profundo A
proeminente
LV Álico Podzólico
A moderado
LE Eutrófico A moderado
LV Álico pouco profundo
A moderado
LVA Álico pouco profundo
A proeminente
LV Álico Podzólico
A moderado
Rubrozém e Ra
A proeminente
Re A moderado
Re A chernozêmico
Rd A proeminente
Ra A proeminente
A Distrófico A moderado
A Eutrófico A moderado

Textura
argilosa
argilosa
argilosa
argilosa
argilosa
argilosa
argilosa
argilosa
média e argilosa
média e argilosa
argilosa
média e argilosa
argilosa
média e argilosa
argilosa
média
argilosa
média e argilosa
média e argilosa
média
média e argilosa
argilosa
arenosa
argilosa

continua

SiBCS (SANTOS et al., 2013)
Ordem Subordem

Neossolo Regolítico

Grande grupo

Típico

Ra A proeminente

média e argilosa

Distro-úmbrico

Típico

Rd ou Ra A proeminente

média e argilosa

Distrófico

Típico

Rd ou Ra A moderado

média, siltosa e
argilosa

Típico

Re A moderado

média e argilosa

Órtico
Distrófico

Argissolo Vermelho
Eutrófico

Distrófico
Argissolo VermelhoAmarelo

Eutrófico

Alumínico
Nitossolo Bruno

Alumínico

Cambissolo Flúvico

Cambissolo Háplico

argilosa

Argilúvico

Férrico

Saprolítico

Brunizem Avermelhado raso

argilosa

Hidromórfico

Típico

P A hístico

arenosa

Órtico

Típico

P A moderado

arenosa

Espodossolo Humilúvico

Indiscriminado

HG

Gleissolo Sálico

Indiscriminado

SM

Típico

PV e PVa Tb A moderado

arenosa/média

Gleissolo Melânico

Abrúptico

PV Tb abrúptico A moderado

arenosa/média

Típico

PE Tb A moderado

arenosa/média

Abrúptico

PE Tb abrúptico A moderado

arenosa/média

Úmbrico

PVa ou PV, Tb ou Tb câmbico
A proeminente

Típico

PVa ou PV, Tb A proeminente e Tb A
moderado

Abrúptico

PVa ou PV, Tb abrúptico ou Ta abrúptico

arenosa/média, média,
média/argilosa e
argilosa
arenosa/média, média
/argilosa e argilosa
arenosa /média e
média/argilosa

Latossólico

PVa latossólico A moderado

argilosa

Cambissólico

PVa Tb câmbico A moderado ou A
proeminente

argilosa

Cam. úmbrico

PVa Tb câmbico A proeminente

argilosa, Média

Típico

PE Tb A chernozêmico

média/argilosa

Abrúptico

PE Tb abrúptico A chernozêmico

média /argilosa

Típico

PVa Tb câmbico A proeminente

argilosa

Úmbrico

PVa Tb A proeminente

argilosa

Úmbrico

TBS Álica A proeminente

argilosa

Úmbrico

TR Álica ou Distrófica
A proeminente
TR Álica ou Distrófica
A moderado

argilosa

Típico

TR Eutrófica A moderado

argilosa

Chernossólico

argilosa

Ca Tb A proeminente

média e argilosa

Latossólico

C. Húmico Álico latossólico ou Ca
latossólico A proeminente

média e argilosa

Típico

Ca Tb A proeminente

argilosa

Típico

Cd Tb A moderado

argilosa

Úmbrico

Ca Tb A proeminente

média e argilosa

Úmbrico

Ca Tb A proeminente

média e argilosa

Típico

Ca Tb A moderado

argilosa, média e
média/argilosa

Latossólico

argilosa

Arg. úmbrico

Ca latossólico A moderado ou
A proeminente
Ca Tb podzólico
A moderado
Ca Tb podzólico
A proeminente

Distroférrico

Úmbrico

Cd Tb A proeminente

argilosa

Ta Eutrófico

Típico

Ce Ta A moderado

argilosa

Órtico

Saprolítico

Re A chernozêmico

argilosa

Organossolo Háplico

Sáprico
Órtico

HG

argilosa

Típico

HG

argilosa média/
argilosa

Indiscriminado

HO Álicos.

Típico

HO Álicos.

Planossólico

Podzólico Bruno Acinzentado Ind.
abrúptico A moderado.

média/argilosa

3.3.8 LEGISLAÇÃO SOBRE O USO DO SOLO
O uso inadequado do solo na agricultura, além de reduzir sua capacidade produtiva, produz impactos
negativos em outros recursos naturais, como nos recursos hídricos, com a contaminação e o assoreamento,
bem como na flora, fauna, biodiversidade e em seus relacionamentos intrínsecos. Atividades não agrícolas
também promovem impactos negativos no recurso solo, como os advindos das atividades de mineração, obras
de infraestrutura, expansões de áreas urbanas e industriais, entre outros.
No contexto do desenvolvimento sustentável, a gestão adequada do recurso “solo” é uma questão imperativa,
considerando os numerosos impactos negativos de seu uso inadequado, não se tratando somente da sustentabilidade
agrícola, mas dos demais recursos ambientais. Entre as consequências danosas do uso inadequado do solo estão
os processos de degradação relacionados à erosão, desertificação, acidificação e salinização.
A regulamentação do uso do solo é tratada em alguns instrumentos jurídicos de forma específica, e
em outros de forma abrangente. Os instrumentos que tratam da questão do uso e ocupação dos solos são
numerosos, sendo alguns deles abordados a seguir.

argilosa

Tb Distrófico

tb distrófico

argilosa

FONTE: Adaptado de Bhering e Santos (2008) e Larach et al. (1984)
NOTA: Abreviaturas – LB, Latossolo Bruno; LV, Latossolo Vermelho-Amarelo; LR Latossolo Roxo; LE, Latossolo Vermelho-Escuro; Ra, Solo litólico álico; Re, Solo
Litólico eutrófico; Rd, Solo litólico distrófico; AQ, Areia Quartzosa; PV, Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico; PVa, Podzólico Vermelho-Amarelo álico; PE, Podzólico
Vermelho-Amarelo eutrófico; TBS, Terra Bruna Estruturada Similar; TR, Terra Roxa Estruturada; TB, Terra Bruna Estruturada; Ca, Cambissolo Álico; Cd, Cambissolo
distrófico; Ce, Cambissolo eutrófico; A, Solo Aluvial; P, Podzol; HG, Solo Hidromórfico Gleyzados; SM, Solo de Mangue; HO, Solo orgânico; Ta, Argila de Alta Atividade.

argilosa

Alumínico

tb distrófico

Gleissolo Háplico

Luvissolo Háplico

argilosa

Típico

Argissólico

Chernossolo Rêndzico

Ce Ta pedregosa
A chernozêmico

Gleissolo

Alumínico

Tb distrófico

Léptico

arenosa

Úmbrico

Distrófico

Órtico

argilosa

Distrófico

Textura

Háplico

Re A chernozêmico

Latossólico

Cambissolo Húmico

Subgrupo

AQ Álica A proeminente

TB Eutrófica
A chernozêmico
TR Eutrófica Latossólica
A moderado
TB Álica ou DISTRÓFICA
A proeminente

Eutroférrico

Grande grupo

Chernossólico

Típico
Nitossolo Vermelho

Ordem Subordem

Classificação do levantamento
(LARACH et al., 1984) segundo
EMBRAPA (1981)

Húmico

Distroférrico

Nitossolo Háplico

Textura

Húmico

Eutrófico
Neossolo Quartzarênico

Subgrupo

Classificação do levantamento
(LARACH et al., 1984) segundo
EMBRAPA (1981)

conclusão

SiBCS (SANTOS et al., 2013)

3.3.8.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL
A primeira legislação que trata desta questão é a Constituição Federal de 1988, estabelecendo o direito
à propriedade, no Art. 5°, porém também impõe que a propriedade cumpra sua função social. Os critérios
são descritos no art. 186 e afirmam a necessidade de “aproveitamento racional e adequado” e a “utilização
adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente”. Dessa forma, atendem o art. 225,
pois “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1998).
Ao instituir a Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei Federal nº 6.938, de 31/08/1981, define no art. 3°,
V, recursos ambientais como sendo “a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários,
o mar territorial, o solo, o subsolo e os elementos da biosfera, a fauna e a flora”. O Decreto Federal nº 99.274,
de 06/06/1990, estabelece como infração de degradação ambiental “causar a poluição do solo que torne uma
área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana” (BRASIL, 1981a).

argilosa
argilosa
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No art. 4.º, são consideradas de interesse público todas as medidas que visem: controlar a erosão; sustar
processos de desertificação; fixar dunas; evitar a prática de queimadas em áreas de solo agrícola; recuperar,
manter e melhorar as características físicas, químicas e biológicas do solo agrícola; evitar assoreamento
de cursos de água; adequar a locação, construção e manutenção de canais de irrigação e de estradas a
princípios conservacionistas; evitar o desmatamento das áreas impróprias para a agricultura e promover o
reflorestamento nessas áreas, se desmatadas.
Possibilita, no art. 7.º, o estabelecimento de outras normas técnicas relacionadas aos problemas da
erosão urbana e que atendam às peculiaridades locais. Para as estradas, no art. 9.º, define-se que a construção
e a manutenção de estradas e de taludes, como as áreas marginais, decapitadas ou não, deverão receber
tratamentos conservacionistas adequados, a fim de evitar a erosão.
O art. 11.º condiciona que as entidades públicas ou empresas privadas só poderão funcionar sob medidas
que evitem o prejuízo do solo agrícola por erosão, assoreamento, contaminação, rejeitos e depósitos. No art.
12.º define-se que o mau uso do solo atenta contra os interesses do Estado. A Lei Estadual nº 8.014/84 ainda
trata de outros aspectos não descritos neste trabalho.
A discussão da legislação sobre o uso (agrícola ou não) do solo não se encerra neste trabalho, devendo
ser explorados todos os seus aspectos em situação oportuna, visando à conservação deste recurso natural.

A Lei nº 7.876, de 13/11/1989, institui o “Dia Nacional da Conservação do Solo” a ser comemorado, em
todo o país, no dia 15 de abril de cada ano (BRASIL, 1989).

3.3.8.2 O NOVO CÓDIGO FLORESTAL
Na Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, do Código Florestal (BRASIL, 2012), o Art 1.º reafirma e consagra
o compromisso do “Brasil com a preservação [...] do solo”. O art. 3, II, estabelece que proteger o solo é uma
das funções ambientais da Área de Preservação Permanente. Da mesma forma que o anterior, o Código Florestal
incorpora o instituto jurídico de que as “florestas e demais formas de vegetação (natural) de preservação
permanente” têm como propósito proteger os solos (contra a erosão) e as águas (contra o assoreamento).
Ainda nesta Lei, a conservação do solo e da água é privilegiada em vários artigos, que serão tratados a
seguir, evitando simplificar a complexidade do atual Código Florestal, mas discutindo a grande importância
da conservação desses elementos, como o art. 4, §6, I, que admite a utilização especial das Áreas de
Preservação Permanente, desde que sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de solo. No art. 6, I,
consideram-se de preservação permanente as áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação
destinadas a conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra e de rocha, bem
como proteger áreas de veredas, várzeas e outras, onde encontramos solos hidromórficos.
As áreas com declive entre 25° (46%) e 45° (100%) são tratadas como áreas de uso restrito no art. 11, no
qual é permitido o manejo florestal sustentável e o exercício de atividades agrossilvipastoris, condicionadas
à observação de boas práticas agronômicas, sendo vedada a conversão de novas áreas – ainda que declives
acima de 20% já apresentem suscetibilidade à erosão enquadrada como “muito forte”, fato que torna a aptidão
restrita para pastagens plantadas e silvicultura, segundo Ramalho Filho e Beek (1995).
No art. 61-A, §9, é exigida a adoção de técnicas de conservação do solo nas áreas rurais consolidadas, no
§10, a conservação do solo e da água, por meio de adoção de boas práticas agronômicas é de responsabilidade
do proprietário. O §11 define que os critérios técnicos de conservação do solo e da água deverão ser
observados nas atividades nas áreas rurais consolidadas. O §15 exige a adoção de medidas de conservação
do solo e da água, durante o prazo de adesão aos Programas de Regularização Ambiental (PRA).
O art. 63, §2, condiciona a manutenção das culturas e da infraestrutura à adoção de práticas
conservacionistas do solo e da água nas áreas rurais consolidadas. O §3 admite a consolidação de atividades
agrossilvipastoris, a partir de boas práticas agronômicas e da conservação do solo e da água, mediante
deliberação dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente ou órgãos colegiados estaduais equivalentes.
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3.3.8.3 LEGISLAÇÃO ESTADUAL
Complementando o art. 225 da Constituição Federal, a Constituição do Estado do Paraná, no art. 207, §
1.º, XII, ainda estabelece a necessidade de promover o controle, especialmente preventivo, das cheias, da
erosão urbana, periurbana e rural, e a orientação para o uso do solo (PARANÁ, 1989).

3.3.8.4 A LEI DO USO AGRÍCOLA DO SOLO
A legislação específica, Lei Estadual nº 8.014/84 (PARANÁ, 1984), fazia parte dos programas estaduais
de conservação do solo, implantados desde a década de 1970, juntamente com as estratégias técnicas. Esta
lei foi promulgada em 1984 e dispôs sobre a utilização agrícola adequada do solo no Paraná, define, no art.
1.º, o solo como patrimônio nacional e atribui, ao proprietário/ocupante e ao Estado, a responsabilidade
de preservá-lo.
Exige, no art. 2.º, o planejamento da capacidade de uso para a utilização do solo agrícola. No art. 3.º, §1,
define o uso adequado como o conjunto de práticas e procedimentos que visem à conservação, melhoramento
e recuperação do solo, atendendo à função socioeconômica da propriedade.
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09 – Palmital – General Carneiro – Céu Azul

07 – União da Vitória – São Mateus do Sul

1,8

7,1

52,1

22,8

0,9

–

–

–

120,6

1.168,6

1.373,9

0,5

–

165,5

129,8

544,0

325,4

59,8

582,4

483,7

455,3

1.841,0

179,1

4.766,5

–

–

–

18,6

80,6

42,0

59,5

29,6

605,4

380,3

1.703,4

107,5

3.026,9

04 – Argissolos com ausência de caráter abrúptico

21,3

31,9

144,2

241,7

192,5

297,3

68,5

–

–

–

79,1

855,9

1.932,4

Total de Boa Aptidão

21,8

31,9

311,5

397,2

869,2

687,5

188,7

612,0

1089,1

835,6

3.744,0

2.311,0

11.099,7

–

–

3,7

44,9

167,8

416,5

53,5

2,3

–

–

54,4

431,2

1.174,3

06 – Cambissolos com ausência de caráter alumínico, Chernossolos e
Neossolo quartzarênico

0,3

28,0

173,0

54,7

167,0

91,7

141,3

12,4

117,4

39,2

5,7

–

830,7

Total de Aptidão Regular

0,3

28,0

176,7

99,6

334,8

508,2

194,8

14,7

117,4

39,2

60,1

431,2

2.005,0

30,4

157,4

75,3

271,2

289,7

22,9

181,1

18,9

135,5

60,0

1,0

–

1.243,4

–

–

52,5

235,3

239,0

689,5

108,4

175,4

1.033,9

568,2

666,5

0,7

3.769,4

30,4

157,4

127,8

506,5

528,7

712,4

289,5

194,3

1.169,4

628,2

667,5

0,7

5.012,8

–

–

4,7

6,6

117,6

14,1

12,5

29,3

312,4

81,9

–

–

579,1

46,6

10,6

64,5

0,2

49,0

0,4

55,3

–

0,4

0,3

36,3

155,9

419,5

120,0

2,8

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

122,8

2,7

76,8

39,6

31,8

13,6

–

–

–

–

–

–

–

164,5

Total Inapto

169,3

90,2

108,8

38,6

180,2

14,4

67,8

29,3

312,8

82,2

36,3

155,9

1.285,9

Total Solos

221,8

307,5

724,8

1.041,8

1912,8

1922,6

740,7

850,2

2.687,6

1.585,1

4.507,8

2.898,8

19.401,9

02 – Latossolos de textura argilosa e muito argilosa
03 – Nitossolos

05 – Argissolos com caráter abrúptico e Luvissolos

07 – Cambissolos com caráter alumínico
08 – Neossolos regolíticos
Total de Aptidão Restrita
09 – Neossolos litólicos
10 – Neossolo flúvico, Gleissolo háplico ou melânico, Cambissolos
flúvicos ou de relevo montanhoso e Organossolos
11 – Gleissolo sálico e Espodossolos
12 – Afloramentos de Rocha
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Total Estadual

12 – Paranavaí – Umuarama

10 – Realeza – Palmas

03 – RMC Sul

02 – Serra do Mar

FONTE: Adaptado de Bhering e Santos (2008) e Larach et al. (1984)

11 – Foz do Iguaçu – Londrina

–

01 – Latossolos de textura média

08 – Guarapuava – Pitanga

06 – Ortigueira – Ibaiti

–

GRUPOS DE SOLOS

01 – Planície Litorânea

05 – Prudentópolis – Jaguariaíva

04 – Campo Largo – Adrianópolis

ANEXO – 3.3.1. DISTRIBUIÇÃO EM ÁREA ABSOLUTA DOS GRUPOS DE SOLOS POR ZONA E NO ESTADO (ÁREA EM 1.000
1.000ha
ha)
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FIGURA 3.4.1 – LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS SELECIONADAS PARA O ESTUDO
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O objeto deste relatório é a caracterização da climatologia do Estado do Paraná.
Para tanto, foram coletados dados de estações meteorológicas localizadas nesse
Estado. Os dados foram coletados, consistidos e agrupados em categorias sazonais,
mínimas, médias e máximas, para orientar a análise climatológica. A caracterização da
climatologia compõe, juntamente com outros temas, como geologia, geomorfologia,
pedologia, recursos hídricos e aspectos socioeconômicos e culturais, a base de dados
para o zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Paraná.
O clima de uma determinada região possui relevância para o estudo ambiental,
pois a dinâmica climática é responsável pela intensidade assumida pelos processos
geomorfológicos, formação dos solos e crescimento e desenvolvimento das plantas.
Além disso, também as atividades humanas apresentam características relacionadas com
a climatologia propriamente dita.
De acordo com Caviglione (2000), o conhecimento do tipo climático de uma
região fornece indicativos de larga escala sobre as condições médias de pluviosidade e
temperatura esperadas. Este é um primeiro indicativo para se planejar todas as atividades
humanas (tipos de construção, vestimenta etc.) e explorações vegetais e animais.
Da mesma forma, Mendonça (2000) afirma que o clima constitui um dos mais
importantes elementos da biosfera, sendo o conhecimento detalhado de sua dinâmica
e interação com os outros elementos do ambiente uma contingência necessária,
conformando um sistema complexo e regido por múltiplas interações entre diversos
componentes, como a atmosfera, o oceano, a hidrosfera, a criosfera etc.
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um técnico torna-se inviável diante do grande volume de dados inseridos automaticamente no banco de dados. Dessa forma,
foram desenvolvidos métodos automáticos de identificação de dados inconsistentes, processo normalmente denominado de
Controle de Qualidade (CQ) dos dados.

Umuarama

369

487
158

Campo Mourão

376

Ortigueira
239

PARAGUAY

Palotina

7.280.000

3.4 CLIMATOLOGIA

Jaguariaíva

369

151

Cascavel
Ponta Grossa

116

373

Curitiba

376

Guarapuava

277

476

7.120.000

ic o
nt

116

182

Francisco Beltrão
483

União da Vitória
280

ARGENTINA
7.040.000

Os dados utilizados neste estudo são provenientes da rede de estações meteorológicas
operada pelo Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) e pelo Instituto Tecnológico
SIMEPAR. Foram selecionadas 48 estações, das quais 32 eram do IAPAR e 16 do SIMEPAR.
As estações do IAPAR possuem operação manual, com leituras três vezes ao dia (9h, 15h
e 21h), e as estações do SIMEPAR possuem operação automática.
Especificamente para as estações do SIMEPAR, até o ano de 2006, a variável
medida tinha frequência horária. A partir de 2006 as estações tiveram seus sistemas de
transmissão de dados melhorados, passando a registrar dados também na escala de 15
minutos. Este upgrade foi realizado em momentos diferentes para cada estação, sendo o
último posto modificado em 2011.
A figura 3.4.1 ilustra a localização das estações meteorológicas selecionadas para
este estudo no Estado do Paraná e o quadro 3.4.1 apresenta as principais características
(latitude, longitude e altitude) das estações selecionadas, o instituto responsável pela
operação (IAPAR e/ou SIMEPAR) e a extensão das séries de dados.
Os dados meteorológicos das 48 estações foram coletados e organizados em um
banco de dados para posterior definição dos métodos para elaboração de consistência dos
dados, padronização e homogeneização das séries históricas, permitindo a identificação
e retirada de dados considerados “suspeitos”, bem como a parametrização de critérios
para a classificação estatística dos dados e classificação quanto à qualidade dos mesmos.
Neste sentido, o acompanhamento da consistência dos dados monitorados pode ser
realizado por operadores e usuários da rede de monitoramento. Todavia, quando a rede
de monitoramento é extensa, composta de dezenas de postos, a verificação assistida por
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FONTE: SIMEPAR, 2014

Neste estudo, a metodologia utilizada para o controle de qualidade dos dados hidrometeorológicos foi o modelo desenvolvido
por Shafer e Hughes (1996) para a Mesonet de Oklahoma, e adaptada aos dados do SIMEPAR e IAPAR.
Este modelo visa à caracterização de uma base de dados sólida e homogênea, que respeite os padrões de qualidade e
confiabilidade recomendados pela World Meteorological Organization (WMO).
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QUADRO 3.4.1 – ESTAÇÕES UTILIZADAS PARA O ESTUDO DE CLIMATOLOGIA DO PARANÁ

Latitude

Longitude

Antonina

Estação

-25,22

-48,80

Altitude (m)
60

IAPAR/SIMEPAR

Órgão

1977 – 2012

Apucarana

-23,50

-51,53

746

IAPAR/SIMEPAR

1964 – 2012

Bandeirantes

-23,10

-50,35

440

IAPAR

1974 – 2009

Bela Vista do Paraíso

-22,95

-51,20

600

IAPAR

1971 – 2009

Cambará

-23,00

-50,03

450

IAPAR/SIMEPAR

1964 – 2012

O modelo consiste basicamente em executar quatro testes climatológicos com os dados recebidos pelo
banco de dados visando, também, identificar dados com problemas, através de uma pré-análise objetiva. Os
testes são:
1. range: verifica os limites climatológicos máximos e mínimos
2. step: verifica a diferença máxima entre valores de dois dados consecutivos
3. persistence: verifica a persistência de um mesmo valor em uma série temporal
4. spatial: realiza uma análise espacial dos dados, através da análise objetiva de Barnes

Período de Dados

Cândido de Abreu

-24,63

-51,25

645

IAPAR/SIMEPAR

1988- 2012

Cascavel

-24,88

-53,55

660

IAPAR/SIMEPAR

1972 – 2012

Cerro Azul

-24,82

-49,25

443

IAPAR/SIMEPAR

1972 – 2012

Cianorte

-23,67

-52,58

530

IAPAR/SIMEPAR

1971 – 2012

Clevelândia

-26,42

-52,35

930

IAPAR

1973 – 2009

Fernandes Pinheiro

-25,45

-50,58

893

IAPAR/SIMEPAR

1964 – 2012

Francisco Beltrão

-26,08

-53,05

650

IAPAR/SIMEPAR

1973 – 2012

Guarapuava

-25,35

-51,50

1065

IAPAR/SIMEPAR

1973 – 2012

Guaraqueçaba

-25,30

-48,33

40

IAPAR

1977 – 2009

Ibiporã

-23,27

-51,02

484

IAPAR

1971 – 2009

Joaquim Távora

-23,50

-49,87

512

IAPAR

1971 – 2009

Lapa

-25,78

-49,77

910

IAPAR/SIMEPAR

1988- 2012

Laranjeiras do Sul

-25,42

-52,42

880

IAPAR

1973 – 2008

Londrina

-23,30

-51,15

566

IAPAR/SIMEPAR

1976 – 2012

Morretes

-25,50

-48,82

59

IAPAR

1966 – 2009

Nova Cantu

-24,67

-52,57

540

IAPAR

1976 – 2009

Palmas

-26,48

-51,98

1100

IAPAR/SIMEPAR

1979 – 2012

Palotina

-24,30

-53,92

310

IAPAR

1972 – 2009

Paranavaí

-23,08

-52,43

480

IAPAR/SIMEPAR

1974 – 2012

Pato Branco

-26,12

-52,68

700

IAPAR/SIMEPAR

1979 – 2012

Pinhais

-25,42

-49,13

930

IAPAR/SIMEPAR

1970 – 2012

Planalto

-25,70

-53,77

400

IAPAR

1973 – 2009

Ponta Grossa

-25,22

-50,02

880

IAPAR/SIMEPAR

1964 – 2012

Quedas do Iguaçu

-25,52

-53,02

514

IAPAR/SIMEPAR

1972 – 2012

São Miguel do Iguaçu

-25,18

-54,13

307

IAPAR/SIMEPAR

1982 – 2012

Telêmaco Borba

-24,33

-50,62

768

IAPAR/SIMEPAR

1971 – 2012

Umuarama

-23,73

-53,28

480

IAPAR/SIMEPAR

1971 – 2012

Assis Chateaubriand

-24,39

-53,54

450

SIMEPAR

1999 – 2012

Campo Mourão

-24,05

-52,37

601

SIMEPAR

1997 – 2012

Curitiba

-25,45

-49,23

935

SIMEPAR

1997 – 2012

Foz do Areia

-26,08

-51,65

728

SIMEPAR

1997 – 2012

Foz do Iguaçu

-25,40

-54,62

232

SIMEPAR

1997 – 2012

Guaíra

-24,07

-54,25

227

SIMEPAR

1997 – 2012

Guaratuba

-25,87

-48,57

1

SIMEPAR

1997 – 2012

Jaguariaíva

-24,23

-49,68

900

SIMEPAR

2000 – 2012

Maringá

-23,45

-51,98

570

SIMEPAR

1998 – 2012

N. Prata do Iguaçu

-25,57

-53,52

546

SIMEPAR

1997 – 2012

Palmital

-24,88

-52,22

783

SIMEPAR

1997 – 2012

Pinhão

-25,65

-51,96

910

SIMEPAR

2003 – 2012

Salto Osório

-25,52

-53,02

514

SIMEPAR

1998 – 2012

Santa Helena

-24,92

-54,31

271

SIMEPAR

1997 – 2012

Toledo

-24,78

-53,72

516

SIMEPAR

1997 – 2012

União da Vitória

-26,23

-51,07

756

SIMEPAR

1997 – 2012

Após a realização dos testes, os dados recebem flags (rótulos) que indicam sua qualidade. Os flags são
os seguintes:
0 = dado aprovado
1 = dado suspeito
2 = dado com possível erro
3 = dado reprovado
4 = dado não verificado
6 = não há instrumento instalado no local
7 = falta registro de dados
A partir da aplicação dos testes, os dados de cada uma das 48 estações selecionadas para o estudo foram
analisados. Com estes resultados, os dados “aprovados” foram utilizados para montar as séries históricas,
que serviram de base para a geração das estatísticas e, posteriormente, das cartas climáticas de cada
variável analisada.

3.4.1.1 VARIÁVEIS CLIMÁTICAS
As
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

variáveis climáticas selecionadas foram:
temperatura máxima do ar
temperatura mínima do ar
temperatura média do ar
umidade relativa do ar
velocidade do vento
precipitação pluviométrica
evapotranspiração potencial (ETp)

Além das variáveis climáticas, foram analisados dados referentes ao número de dias com precipitação,
bem como dados de densidade de descargas atmosféricas e geadas.
Para as variáveis de temperatura (máxima, mínima e média), umidade relativa e velocidade do vento, foram
consideradas, como base, as médias diárias. Por exemplo: a média de janeiro é obtida calculando-se as médias
diárias de todos os dias de janeiro e de todos os meses de janeiro da série analisada. A velocidade do vento é
registrada diariamente a 2,0m de altura, sendo mensurada em s-1. À semelhança das temperaturas, a velocidade
do vento foi calculada utilizando-se como base as médias diárias. Para a umidade relativa, o procedimento foi o
mesmo utilizado para temperaturas e vento.
Para as variáveis resultantes de somas (total mensal, estacional e anual) de chuva e evapotranspiração,
foi considerado o valor médio para o mês, estação do ano ou ano. No caso da precipitação, foram obtidos
os volumes acumulados diários. Posteriormente, os mesmos foram somados, para a obtenção dos valores
acumulados médios mensais, estacionais e anuais.
A evapotranspiração potencial (mm) foi determinada em função da média aritmética dos totais mensais,
estacionais e anuais para o período disponível de dados de cada estação meteorológica. As evapotranspirações
médias mensais (THORTHWAITE, 1948) foram calculadas em função das temperaturas médias mensais e
corrigidas pela latitude, de acordo com as equações apresentadas a seguir.

Fonte: SIMEPAR, 2014
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jan

l =  dez (tmed/5)1,514




a = 6,75

espacialização das variáveis temperatura e evapotranspiração potencial via ambiente SIG
criação de legendas com intervalos fixos para cada plano de informação gerado

* 10-7 * l 3 – 7,71 * l 2 + 0,01791 * l + 0,492
Quanto aos dados de umidade relativa, vento e precipitação, utilizou-se para a espacialização o método
de interpolação, que considera a relação de dependência espacial e a forma como um dado influencia o seu
vizinho, de forma que, quanto mais distante estiver uma estação da outra, menor é a relação espacial entre
elas e menor é a influência de um dado sobre o outro (WREGE et al., 2011).
O método de interpolação escolhido foi o kriging (krigagem), tendo como base o modelo de
semiovariograma Exponential, presente na extensão Spatial Analyst do ArcGIS 10. Tal modelo foi escolhido
pelo fato de diversos trabalhos (CAVIGLIONE et al., 2000; WREGE et al., 2011) já terem utilizado o método e
obtido resultados satisfatórios.
Portanto, as principais etapas seguidas na geração dos mapas via interpolação foram:
análise dos dados de cada estação e cálculo das estatísticas
geração e ajuste dos semivariogramas
interpolação dos dados utilizando-se kriging
criação de legendas com intervalos fixos para cada plano de informação gerado

ETp: evapotranspiração potencial (mm)
tmed: temperatura média dos meses de janeiro a dezembro
jan
 dez : somatório das temperaturas médias de janeiro a dezembro
Latitude: é expressa em graus decimais e corrige os valores de ETp.
As evapotranspirações estacionais e a anual foram obtidas pela soma das evapotranspirações mensais,
para cada estação ou para o ano todo.
Para as estações do ano foi considerado o seguinte: Verão corresponde aos meses de dezembro, janeiro
e fevereiro; Outono corresponde a março, abril e maio; Inverno corresponde a junho, julho e agosto; e
Primavera corresponde a setembro, outubro e novembro.
A densidade de descargas atmosféricas foi calculada utilizando-se os dados disponíveis entre 1999 e
2012. Tais dados foram compilados e posteriormente foi calculada a densidade por km².
Para o risco de geadas, foi utilizada a metodologia proposta por Caramori et al. (2001). Tais autores
afirmam que, partindo da constatação de que nas geadas de irradiação forma-se uma inversão térmica
com gradiente médio em torno de 3 a 4°C entre o abrigo e a relva (SENTELHAS et al., 1995; GRODZKI et
al., 1996), e que os danos foliares ocorrem com temperaturas entre -3 e -4°C (CAMARGO; SALATI, 1967;
FERRAZ, 1968; MANETTI FILHO; CARAMORI, 1986), a ocorrência de geadas foi considerada somente com
temperaturas mínimas menores que 0°C no abrigo. Este limite inclui as geadas severas e severíssimas
(CAMARGO, 1975), que provocam maiores danos à agricultura. Os dados observados de temperatura mínima
de abrigo menores que 0°C foram ajustados à distribuição de extremos, seguindo procedimento descrito
por ASSIS et al. (1996).






Ainda, foram gerados gráficos das variáveis climáticas de algumas estações selecionadas, objetivando
ilustrar e mostrar os contrastes climáticos entre as diversas regiões do Estado.
Para a geração do mapa de densidade de descargas atmosféricas foi espacializada a densidade por km²,
ou seja, utilizando-se uma célula de 1 por 1km².
Para o mapa de risco de geadas, como descrito anteriormente, utilizou-se a metodologia proposta por
Caramori et al. (2001), sendo sua espacialização elaborada por meio de uma equação de regressão proposta
no artigo deste autor.

3.4.2 CLIMATOLOGIA DO ESTADO DO PARANÁ
3.4.1.2 CARTAS CLIMÁTICAS

3.4.2.1 CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA

De posse das estatísticas calculadas para cada estação (médias mensais, estacionais e anuais), foram
elaborados modelos matemáticos com o auxílio do software STATISTICA, que permite analisar dados, elaborar
gráficos e gerar as equações de regressão linear múltipla.
As variáveis espacializadas via regressão linear múltipla foram as temperaturas (máxima, mínima e média)
e a evapotranspiração. As demais variáveis (umidade relativa, vento e precipitação) foram espacializadas
utilizando-se interpolação.
Na geração dos mapas via regressão linear múltipla foram utilizadas as variáveis altitude, latitude e
longitude, por entender-se que as três possuem relação direta com a temperatura e a evapotranspiração.
Inicialmente foram organizados e confeccionados três GRIDs, que serviram em um segundo momento
para a sua espacialização. Para a elevação do terreno foi utilizada a grade disponibilizada pelo programa
Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) com resolução de 90m (USGS, 1999) e adaptada no Brasil pelo
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) para uma resolução de 30m (TOPODATA, 2008). As grades
de latitude e longitude foram confeccionadas utilizando-se o software ArcGIS 10 com a mesma resolução do
TOPODATA, ou seja, 30m.
De posse das estatísticas referentes aos dados de cada estação e dos GRIDs foram calculadas as equações
de regressão linear múltipla, utilizando-se a ferramenta Raster Calculator, presente na extensão Spatial
Analyst do ArcGIS 10 e efetuou-se a espacialização.
De modo geral, pode-se resumir o procedimento descrito acima da seguinte forma:
análise dos dados de cada estação e cálculo das estatísticas
geração das equações de regressão linear múltipla utilizando-se como base os dados de cada estação
meteorológica com a altitude, latitude e longitude

A classificação climática de uma determinada região tem fundamental importância, pois fornece
indicativos de larga escala sobre as condições médias de pluviosidade e temperatura esperadas. Além
disso, este é um primeiro indicativo para se planejar todas as atividades humanas (tipos de construção,
vestimenta etc.) e explorações vegetais e animais (CAVIGLIONE, 2000). Ainda, o clima é um dos elementos
mais importantes considerando os elementos do meio físico-natural, pois este “influencia diretamente as
plantas, os animais (incluindo o homem) e o solo” (AYOADE, 1986). Desta forma, é possível afirmar que o
clima é um fator determinante para a dinâmica espacial de distribuição e disseminação dos seres vivos, em
todo o planeta.
Existem diversas classificações climáticas na literatura, no entanto a de Köppen-Geiger, mais conhecida
por Classificação de Köppen, é a mais utilizada internacionalmente. Foi proposta em 1900 pelo climatologista
alemão Wladimir Köppen, tendo sido por ele aperfeiçoada em 1918, 1927 e 1936 com a publicação de novas
versões, preparadas em colaboração com Rudolf Geiger (daí o nome Köppen-Geiger). A classificação é baseada
no pressuposto, com origem na fitossociologia e na ecologia, de que a vegetação natural de cada grande
região da Terra é essencialmente uma expressão do clima nela prevalecente.
Assim, as fronteiras entre regiões climáticas foram selecionadas para corresponder, tanto quanto
possível, às áreas de predominância de cada tipo de vegetação, razão pela qual a distribuição global dos
tipos climáticos e a distribuição dos biomas apresentam elevada correlação.
A classificação climática de Köppen-Geiger divide os climas em cinco grandes grupos (A, B, C, D e E) e
diversos tipos e subtipos. Cada clima é representado por um conjunto variável de letras (com dois ou três
caracteres) com a seguinte significação:
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Levando em consideração tais pressupostos, e de acordo com o proposto por Köppen,
a classificação climática do Estado do Paraná (figura 3.4.2) apresenta três tipos distintos:
Cfa – Clima subtropical, temperatura média no mês mais frio inferior a 18°C
(mesotérmico) e temperatura média no mês mais quente acima de 22°C, com
verões quentes, geadas pouco frequentes e tendência de concentração das chuvas
nos meses de verão, contudo sem estação seca definida
Cfb – Clima temperado propriamente dito, temperatura média no mês mais frio
abaixo de 18ºC (mesotérmico), com verões frescos, temperatura média no mês
mais quente abaixo de 22ºC e sem estação seca definida
Af – Clima tropical superúmido, com média do mês mais quente acima de 22ºC e
do mês mais frio superior a 18ºC, sem estação seca e isento de geadas

FIGURA 3.4.2 – CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA DO ESTADO DO PARANÁ SEGUNDO KÖPPEN
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primeira letra: uma maiúscula (A, B, C, D, E) que denota a característica predominante
do clima de uma região, constituindo o indicador do grupo climático (de modo geral,
os climas mundiais escalonam-se de A a E, indo do Equador em direção aos polos)
segunda letra: uma minúscula, que estabelece o tipo de clima dentro do grupo
e denota as particularidades do regime pluviométrico, isto é, a quantidade e
distribuição da precipitação (apenas utilizada caso a primeira letra seja A, C ou
D). Nos grupos cuja primeira letra seja B ou E, a segunda letra é também uma
maiúscula, denotando a quantidade da precipitação total anual (no caso B) ou a
temperatura média anual do ar (no caso E)
terceira letra: minúscula, denotando a temperatura média mensal do ar dos meses
mais quentes (nos casos em que a primeira letra seja C ou D) ou a temperatura
média anual do ar (no caso de a primeira letra ser B)
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No ano 2000, no projeto intitulado “Cartas Climáticas do Estado do Paraná”, o IAPAR
apresenta um novo mapa com a classificação climática do Paraná (figura 3.4.3), mas
também baseado nos pressupostos de Köppen. A diferença para a classificação anterior
é que o litoral e parte do Vale do Ribeira, que apresentavam classificação do tipo “Af”’,
tornaram-se também de classificação “Cfa”.
Outras adaptações da classificação de Köppen também foram feitas. As mais
conhecidas são a de Maluf (2000) e a de Braga e Ghellere (1999). Maluf (2000) classifica
o Paraná em quatro diferentes tipos climáticos: a) Clima Temperado, região que abrange
Curitiba, passando por Castro e Guarapuava; b) Clima Subtemperado, região localizada
no sentido SW – NE, de Cascavel até Londrina; c) Clima Subtropical, englobando toda a
região Noroeste do Estado; e d) Clima Tropical, região litorânea do Estado.
Braga e Ghellere (1999) classificaram o Paraná em: a) Mesotérmico Brando 2 (11,5
– 13°C), que abrange as regiões de Guarapuava e Palmas; b) Mesotérmico Brando 1 (13
– 15°C) que vai de Curitiba, passando por Castro até Pato Branco; c) Subquente (15 –
18°C) que engloba uma faixa que se inicia em Foz do Iguaçu, passando por Cascavel,
Umuarama e Londrina, além da região litorânea e uma pequena parte do Vale do Ribeira,
já na divisa com São Paulo.
De modo geral e como foi descrito, existem várias classificações propostas. No
entanto, a mais aceita e utilizada até hoje e também na caracterização do clima do
Paraná para o ZEE, é a de Köppen.
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FIGURA 3.4.3 – CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA DO ESTADO DO PARANÁ SEGUNDO IAPAR BASEADO NOS PRESSUPOSTOS DE KÖPPEN
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3.4.2.2 TEMPERATURA DO AR
De acordo com Caviglione et al. (2000) e WMO (1984), quando a radiação solar atinge a superfície da Terra, uma parcela
dessa energia é destinada ao aquecimento do ar que nos envolve. Portanto, a temperatura do ar pode ser definida da seguinte
forma: em termos absolutos (ou seja, a partir do movimento das moléculas de ar), a agitação é tanto maior quanto maior for a
temperatura; e em termos relativos, com base no grau de calor que o ar contém.
Para medir a temperatura são utilizados os termômetros. Os tipos tradicionais são os de mercúrio, utilizados nas estações
convencionais. Atualmente, utilizam-se sensores de pares termoelétricos e termistores, conectados a estações automáticas
que transmitem os valores diretamente em formato digital. Existem diferentes escalas de medida da temperatura, mas a escala
Celsius é a mais utilizada, tanto nacional como internacionalmente.
A temperatura do ar é de fundamental importância, pois os processos biofísicos e bioquímicos que condicionam o metabolismo
dos seres vivos e, portanto, seu desenvolvimento, são altamente afetados pelas condições energéticas do ambiente, mais
especificamente do solo e da atmosfera. Pode-se dizer que todos os processos que condicionam o desenvolvimento e crescimento
••
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das plantas e animais têm a temperatura como um dos fatores fundamentais. Cada espécie
vegetal possui limites ótimos para que seu potencial produtivo seja expresso. Abaixo
ou acima desse limite, mesmo que haja suprimento adequado de água e nutrientes, a
produtividade será comprometida (CAVIGLIONE et al., 2000; WMO, 1984).
O Paraná está localizado em uma região de transição de climas. Ao Norte, sobre
grande parte do Brasil, predomina clima quente (Af e Aw), segundo a classificação
climática de Köppen. Os ventos apresentam direção predominante de Nordeste ao longo
do ano sobre a região. O padrão de vento de Nordeste está associado ao posicionamento
do Anticiclone Subtropical do Oceano Atlântico Sul – ASOAS (ventos que giram no
sentido anti-horário).
De forma geral, durante os meses de primavera e verão, predomina a circulação de
Norte, da região tropical para a região Sul, que transporta calor e umidade da Região
Amazônica. Também neste período do ano, o ASOAS se localiza mais ao sul da posição
climatológica. Estes dois fatores favorecem para que este período do ano apresente as
maiores temperaturas na região litorânea do Paraná (PARANÁ, 2013).
De acordo com os mesmos autores, nos meses de abril a agosto, a circulação
atmosférica de latitudes médias ocorre em maior medida sobre o Sul do país. Com isso,
os ventos predominam de sul para norte sobre o continente. Este padrão favorece a
penetração de sistemas frontais, que se deslocam do Oceano Pacífico Sudeste, e passam
nos Andes em direção ao Centro-Leste do Brasil. Na retaguarda dos sistemas frontais há
a penetração de anticiclones frios (massas de ar frio), sobre a região Sul do Brasil, o que
contribui para temperaturas baixas nestes meses do ano.
Os principais sistemas meteorológicos atuantes no Paraná são os frontais de latitudes
médias, associados ao escoamento ondulatório de grande escala (OLIVEIRA, 1986). A
maior frequência (quatro ou cinco casos por mês, em média) destes sistemas ocorre na
primavera, enquanto a menor frequência (dois casos por mês, em média) de passagens
diferentes é observada no verão.
A figura 3.4.4 ilustra o mapa de temperatura média do ar no Estado do Paraná.
Em relação às temperaturas médias anuais e sazonais no Estado do Paraná, a figura
3.4.4 mostra que para a média anual os valores de temperatura estão entre 14 e 23°C.
Os menores valores encontram-se nas áreas de maior altitude do Estado, como a Serra
do Mar, RMC, região de Guarapuava e Palmas, e as temperaturas médias anuais mais
elevadas encontram-se no Litoral, Oeste, Norte e Noroeste do Estado.
No verão, a média térmica varia de 16 a 27°C e mostra a mesma dinâmica espacial
na distribuição das temperaturas, essencialmente ligada à influência do relevo – ou seja,
quanto maior a altitude menor a temperatura.
O inverno caracteriza-se por apresentar as menores médias térmicas do Estado,
exatamente por ser a estação mais fria do ano. As temperaturas variam de 10 a 19°C,
sendo o Noroeste a região de maior temperatura (18 a 20°C). A primavera e o outono
possuem características semelhantes, sendo a primavera sensivelmente mais quente que
o outono, com médias variando entre 14 e 24°C na primavera, e entre 12 e 24°C no
outono.
Com exceção do Litoral, que é mais quente e possui influência da maritimidade,
pode-se constatar que o aumento da temperatura se dá obedecendo as direções de Sul
para Norte e de Leste para Oeste.
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FIGURA 3.4.4 – TEMPERATURA MÉDIA ANUAL E SAZONAL
FONTE: SIMEPAR, 2014
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QUADRO 3.4.2 – TEMPERATURAS MÍNIMAS E MÁXIMAS REGISTRADAS NAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS
UTILIZADAS NESTE ESTUDO

No tocante à temperatura média máxima, a figura 3.4.5 mostra que para o Estado do Paraná a média
anual varia de 20 até 30°C. O Oeste e Noroeste apresentam as maiores temperaturas, acima de 28°C. Uma
faixa no sentido Sudoeste-Nordeste, que vai desde Foz do Iguaçu, passa por Cascavel e chega até Londrina,
apresenta temperaturas máximas variando de 26 a 28°C, semelhantes às encontradas no Litoral. As menores
médias máximas encontram-se na região dos Campos Gerais, em Guarapuava, e na porção Sul do Estado, com
temperaturas em torno de 21 até 24°C. A região de Curitiba possui as médias máximas em torno dos 23°C.
O verão apresenta as maiores médias máximas, variando entre 23 e 33°C. Costuma ser quente e chuvoso
em todo o Estado. As áreas de menor altitude no Oeste e a Planície Litorânea têm verões extremamente
quentes, registrando temperaturas em muitos dias acima de 35°C. Os termômetros chegam comumente a
valores superiores a 40ºC nas planícies do Rio Paraná, acima dos 35°C no Oeste/Noroeste e acima dos 30°C
no Sudoeste. Até mesmo Curitiba pode registrar temperaturas em torno dos 30°C.
No inverno tais temperaturas são menores e variam de 16°C na região Centro-Sul, Campos Gerais e
RMC, até 26°C no Noroeste do Estado. A primavera e o outono mostram semelhança, sendo que a faixa das
temperaturas médias máximas está entre 19 e 31°C, sendo a primavera sensivelmente mais quente que o
outono.
A figura 3.4.6 apresenta a distribuição das temperaturas médias mínimas no Estado do Paraná. A média
mínima anual varia de 8 a 19°C, sendo que as maiores mínimas são encontradas no Oeste, Noroeste, Norte e
Litoral, e as mínimas mais baixas na porção Centro-Sul, Campos Gerais e RMC.
No verão, as mínimas concentram-se na faixa de 12 a 22°C, e no outono e primavera tais temperaturas
estão na casa de 8 a 19°C. No inverno, a variação é de 6 a 14°C. Nesta estação, a maritimidade evita o frio
excessivo no Leste. Por isso, temperaturas negativas são muito mais comuns no lado ocidental do Estado,
até mesmo em municípios situados em menores altitudes, como Foz do Iguaçu.
As menores temperaturas do Estado costumam ocorrer no município de Palmas, que além de ser o ponto
mais ao Sul do Estado também é uma das áreas mais elevadas (entre 1.200 e 1.400m). A estação do Instituto
Nacional de Meteorologia (INMET) na cidade (que fica a 1.100m de altitude) registrou -11,5°C em julho de
1975, no município de Palmas, sendo o recorde de temperatura mínima do Estado.
O quadro 3.4.2 mostra as temperaturas mínimas e máximas absolutas registradas em cada uma das
estações utilizadas no estudo, e especificamente para o período de dados disponível para cada estação.
As temperaturas mínimas registradas são de -6,8°C nas estações de Palmas e Guarapuava, e as
temperaturas máximas absolutas registradas são de 42,4°C na estação de Assis Chateaubriand, 41,7°C na
estação de Antonina e 41,5°C na estação de Paranavaí.

Estação
Antonina
Apucarana
Assis Chateaubriand
Bandeirantes
Bela Vista do Paraíso
Cambará
Campo Mourão
Cândido de Abreu
Cascavel
Cerro Azul
Cianorte
Clevelândia
Curitiba
Entre Rios
Fernandes Pinheiro
Foz do Areia
Foz do Iguaçu
Francisco Beltrão
Guaíra
Guarapuava
Guaraqueçaba
Guaratuba
Ibiporã
Jaguariaíva
Joaquim Távora
Lapa
Laranjeiras do Sul
Londrina
Maringá
Mauá da Serra
Morretes
Nova Cantu
Nova Prata do Iguaçu
Palmas
Palmital
Palotina
Paranavaí
Pato Branco
Pinhais
Pinhão
Planalto
Ponta Grossa
Quedas do Iguaçu
Salto Caxias
Salto Osório
Santa Helena
São Miguel do Iguaçu
Telêmaco Borba
Toledo
Umuarama
União da Vitória
FONTE: SIMEPAR, 2014
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Temperatura Mínima
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FIGURA 3.4.6 – TEMPERATURA MÉDIA MÍNIMA ANUAL E SAZONAL
FONTE: SIMEPAR, 2014
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Como complementação para o entendimento do comportamento das temperaturas médias, médias
máximas e médias mínimas, a figura 3.4.7 ilustra esse comportamento para algumas estações selecionadas,
representando as diversas regiões do Estado.
De forma geral, pode-se dizer que no Estado do Paraná, como um todo, são identificadas diferenças
significativas nas médias, mínimas e máximas, motivadas principalmente pelo gradiente topográfico, pela
latitude e pela longitude – no Litoral, especificamente, também em função de outros fatores, como a
maritimidade e as diferenças de pressão.
FIGURA 3.4.7 – TEMPERATURAS MÉDIAS, MÉDIAS MÁXIMAS E MÉDIAS MÍNIMAS EM ALGUMAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS NO
ESTADO DO PARANÁ

FONTE: SIMEPAR, 2014

3.4.2.3 UMIDADE RELATIVA
A umidade relativa é uma das formas de expressar o conteúdo de vapor existente na atmosfera. É
definida como a relação entre o teor de vapor d’água contido no ar num dado momento e o teor máximo
que esse ar poderia conter, à temperatura ambiente (CAVIGLIONE et al., 2000; WMO, 1984). A mudança de
temperatura pode alterar a quantidade máxima de vapor de água que a atmosfera pode conter, alterando a
umidade relativa. A temperatura também pode ser alterada com o aumento ou diminuição do conteúdo de
vapor de água (WREGE et al. 2011).
Conforme afirmam Wrege et al. (2011), como a água no solo e na atmosfera encontram-se em equilíbrio
dinâmico, quanto maior a umidade relativa do ar, maior a tendência de perda de água dos solos ou das plantas
e dos animais para a atmosfera, na tendência de manter o equilíbrio. Portanto, a umidade relativa interfere de
forma indireta na evapotranspiração.
Dessa forma, a importância de se conhecer e medir a umidade relativa de uma determinada região
está no fato de que ela é fator determinante para as atividades biológicas, afetando o desenvolvimento
de plantas, pragas e doenças, e o conforto térmico animal. Especificamente em relação aos vegetais, altas
concentrações de vapor favorecem a absorção direta de umidade pelas plantas e o aumento da taxa de
fotossíntese. A umidade afeta também a transpiração, que é tanto mais intensa quanto mais seco se encontra
o ar (CAVIGLIONE et al., 2000).
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FIGURA 3.4.8 – COMPORTAMENTO DA UMIDADE RELATIVA DO AR DE JANEIRO A DEZEMBRO EM ALGUMAS ESTAÇÕES
METEOROLÓGICAS NO ESTADO DO PARANÁ

Analisando os mapas apresentados na figura 3.4.9, a umidade relativa do ar no Estado do Paraná é maior no
Litoral e menor em direção ao Oste, Norte e Noroeste do Estado. No Litoral, os índices encontram-se acima de
80%, na região Oeste variam entre 66% e 76%, e nas regiões Norte e Noroeste os índices ficam abaixo de 70%,
considerando-se a média anual.
Sabe-se que na escala anual a umidade relativa média mensal acompanha basicamente o regime de
chuvas, pois havendo água na superfície haverá vapor d’água no ar.
Em relação à umidade do ar nas diferentes estações do ano, nota-se que o verão é a estação com os
maiores valores de umidade, tendo o Litoral e a Região Metropolitana de Curitiba índices acima de 80%,
diminuindo em direção Oeste e Norte.
O inverno e a primavera são as estações do ano com os menores índices de umidade relativa do ar,
principalmente nas regiões Norte e Noroeste do Estado. Nestas estações, os índices médios variam de 60%
a 70%.
A figura 3.4.8 mostra a variação mensal da umidade relativa do ar nas diferentes regiões do Estado.
A partir da análise da figura 3.4.8, fica evidente que as estações de Morretes e Curitiba, por exemplo,
apresentam índices maiores quando comparadas com as estações de Umuarama e Paranavaí. As primeiras
encontram-se na região Leste do Estado, que recebe influência direta da umidade advinda do mar, e as
últimas na região Noroeste, em que os índices atingem 70% em dezembro, janeiro, fevereiro, e apresentam
índices menores de 60% em agosto, por exemplo.
De modo geral, a alta umidade durante dias quentes faz a sensação térmica aumentar; ou seja, tem-se a
impressão de que está fazendo mais calor, devido à redução da eficácia da transpiração da pele, diminuindo
o resfriamento corporal. Por outro lado, a baixa umidade causa diversos problemas à saúde humana, como
tosse seca, coceira nos olhos, sangramento nasal, alergias respiratórias, entre outros. Assim, o índice de
umidade relativa do ar ideal deve ser superior a 60%, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.
A análise apresentada para o Estado do Paraná levou em consideração os dados médios mensais e anuais.
No entanto, sabe-se que durante o ano, em diversos dias, a umidade relativa do ar pode atingir índices
menores de 10%, causando diversos problemas à saúde humana, agricultura, pecuária, bem como incêndios
florestais.

FONTE: SIMEPAR, 2014
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UMIDADE RELATIVA DO AR – MÉDIA ANUAL E SAZONAL
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FIGURA 3.4.9 – UMIDADE RELATIVA DO AR – MÉDIA ANUAL E SAZONAL
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Primavera
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FIGURA 3.4.10 – VELOCIDADE MÉDIA DO VENTO ANUAL NO ANO
230.000

140.000

320.000

500.000

410.000

7.520.000

54°26'W
22°07'S

590.000

770.000

680.000

48°05'W
22°07'S

Média Anual (ms -1 )

SÃO PAULO

01 - 1,5

MATO GROSSO

1,5 - 02

577

DO SUL

02 - 2,5

376

7.440.000

2,5 - 03
Paranavaí

03 - 3,5
Londrina

TRÓPICO DE CAPRICÓRNIO

3,5 - 04

Maringá

317

7.360.000

323

Umuarama

369

487
158

Campo Mourão

376

Ortigueira
239

PARAGUAY
7.280.000

Palotina

Jaguariaíva

369

151

Cascavel
Ponta Grossa

7.200.000

277

116

373

277

Curitiba

376

Guarapuava

Paranaguá

o
tic
ân

O ce

277

tl

Foz do Iguaçu

277

an
oA

163

476
116

182

7.120.000

O vento é uma variável meteorológica formada pelo movimento do ar na atmosfera.
É gerado por fenômenos naturais, como os movimentos de rotação e translação da Terra.
Entre as variáveis climáticas que interferem na sua formação, estão a pressão
atmosférica, a radiação solar global, a umidade do ar e a evaporação (WREGE et al.
2011). A origem desta movimentação de ar, chamada de ventos, corresponde à ação de
três forças: gradientes de pressão, força de Coriolis e força de atrito com a superfície
terrestre (rugosidade). Os gradientes de pressão são gerados pelo aquecimento desigual
do ar atmosférico, causando diferenças de densidade e por consequência de pressão. Pela
mecânica dos fluidos, sabe-se que a diferença de pressão é um fator gerador de movimento,
neste caso, de vento. A força de Coriolis, decorrente da rotação da Terra, influencia a
direção dos ventos, defletindo-os para a direita no Hemisfério Norte e para a esquerda no
Hemisfério Sul. A força de atrito com a superfície terrestre define regiões de divergências
de ventos, quando a superfície se eleva a grandes altitudes, e regiões de convergência, em
baixas altitudes. Outra significativa influência da rugosidade é o oferecimento de barreiras
para o escoamento do vento (cordilheira e grandes cadeias de montanhas).
O vento tem importância para o ser humano, pois é um facilitador da dispersão de
poluentes e também atua na produção de energia eólica, a chamada energia limpa. Os
ventos, principalmente os ventos fortes, conhecidos como vendavais, interferem na
atividade agrícola causando a dispersão de agrotóxicos, o acamamento de plantas, a erosão
eólica, a distribuição de grãos de pólen e de sementes e, em alguns casos, até mesmo as
pragas e doenças podem se disseminar mais facilmente na presença de ventos fortes.
O aquecimento diferencial das massas de ar no Paraná faz com que ao longo do ano
ocorram diferenças na quantidade, direção e intensidade do vento. Nos meses de verão,
a pressão atmosférica diminui do Litoral em direção ao continente. Como o interior
também se aquece mais durante o dia, dá-se um abaixamento da pressão atmosférica.
Além disso, a existência de uma região de pressão baixa das massas de ar equatorial
e continental quentes, a noroeste da depressão do Paraná, forma ciclones condutores
de chuva com ventos norte e noroeste sobre o Estado. Com o avanço dos meses, a
região de baixa pressão vai se deslocando lentamente para o Norte, deixando que haja
a aproximação das massas subtropicais de pressão alta do Atlântico Sul (MAACK, 1981).
Assim, as modificações no regime de ventos são sazonais, impondo constância,
direção e velocidades diferentes à medida que a intensidade da radiação vai mudando ao
longo das estações do ano. Sua intensidade e variação passam a afetar as condições de
vida, bem como, têm influência direta sobre as plantas.
Sobre o território paranaense, dois fatores principais conduzem o movimento atmosférico:
a) um centro de alta pressão no oceano faz predominarem os ventos de quadrante Nordeste;
b) frentes frias de periodicidade irregular variam a direção do vento em 360º. O efeito
secundário das diferenças térmicas e do relevo também age em escala microrregional.
No Estado do Paraná, a velocidade média do vento varia de 1 até 4m s-1 (3,6 até
14,4km/h) – figura 3.4.10.
A região Oeste, especificamente próximo a Cascavel, e a região Central, em que se
localizam Ponta Grossa e Guarapuava, são as áreas com velocidade do vento acima de
2,5 ms-1 (9km/h). No Sul, próximo a Francisco Beltrão, e no Norte, próximo a Londrina,
também se verificam valores mais elevados. No entanto, na maior parte do Estado,
predominam baixas velocidades médias do vento, de 1 até 2,5 ms-1.
Analisando os dados registrados pelas estações meteorológicas do SIMEPAR, os
meteorologistas mostraram que Apucarana, no Norte do Paraná, é a cidade em que mais
venta no Estado. A velocidade média do vento no município é de 4,1m por segundo
(aproximadamente 15km/h). Cascavel, Ponta Grossa e Guarapuava aparecem na sequência,

com velocidades superiores a 3m por segundo. Este fato pode ser explicado, em parte, em função da configuração do relevo
destes municípios, que potencializa ventos mais significativos. Além disso, de acordo com os meteorologistas, existem períodos
do dia em que os ventos são mais intensos, dependendo de circulações locais (do oceano para o continente, ou dos vales para
as áreas mais elevadas, por exemplo).
Ainda, a velocidade do vento, principalmente dos ventos fortes, também conhecidos como vendavais, evidencia estreita
relação com a entrada e avanço dos sistemas frontais no Estado, mostrando tendência de formação de um corredor de ventos
fortes atravessando-o em uma diagonal de Sudoeste para Nordeste.
De acordo com Gan (1992) e Tabajara et al. (2004), os ciclones extratropicais atuantes no Oceano Atlântico Sul, próximo
à Costa do Paraná, surgem em latitudes extremas no Oceano Pacífico Sul e atravessam a Cordilheira dos Andes ao Sul de 40°S
associados a sistemas frontais (por esta razão são classificados como sistemas de escala sinótica). Estes sistemas podem se
intensificar no Litoral do Uruguai e da Argentina, gerando ventos da ordem de 15 m.s-1 (54km/h) que eventualmente podem
atingir a costa paranaense.
Neste sentido, a maior preocupação, principalmente por parte da Defesa Civil estadual, são exatamente os ventos associados
a estes sistemas, que podem causar enormes estragos e prejuízos para o Estado do Paraná.
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De forma resumida, as principais características climatológicas da precipitação no Estado do Paraná são:
a precipitação anual média é de 1.677mm
o trimestre menos chuvoso é junho-julho-agosto, com chuva acumulada média de 291mm durante o
período
a variabilidade espacial é caracterizada por um gradiente negativo no sentido Norte-Sul no trimestre
menos chuvoso
o trimestre mais chuvoso é dezembro-janeiro-fevereiro, com um total médio acumulado de 530mm
durante o período
com exceção do Litoral, a variabilidade espacial é caracterizada por um gradiente positivo no sentido
Oeste-Leste no trimestre mais chuvoso, com uma zona de transição no Centro-Leste, possivelmente
em função da presença da Serra do Mar

3.4.2.5 PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA



A precipitação é definida como qualquer deposição de água em forma líquida ou sólida proveniente da
atmosfera, incluindo a chuva, granizo, neve, neblina, chuvisco, orvalho e outros hidrometeoros (CAVIGLIONE
et al., 2000; WMO, 1984). Medida em milímetros (mm), uma precipitação de 1mm equivale a um volume de 1
litro de água em uma área de 1m².
A precipitação é a variável meteorológica que mais afeta a produtividade da maioria das culturas
agrícolas, influenciando diretamente no calendário agrícola de uma determinada região e determinando
o tipo de vegetação. O padrão de chuvas de uma região, de acordo com Wrege et al. (2011), interfere
na distribuição natural de muitas espécies nativas, sendo sua falta, excesso ou distribuição irregular, a
principal causa de grandes prejuízos no setor agrícola em todos os países. Além disso, a precipitação é parte
integrante do ciclo hidrológico, que mantém a água em circulação constante pela Terra.
O regime pluviométrico no Estado do Paraná é caracterizado por apresentar boa distribuição de chuvas
durante o ano, com maior concentração nos meses de verão, sendo o período mais seco localizado nos meses
de inverno (figura 3.4.11).
Os índices pluviométricos médios do Paraná estão entre 1.300 e 2.000mm anuais, com exceção do Litoral
e alguns trechos da Serra do Mar; nesta última, o índice pluviométrico pode chegar a 4.000mm por ano
(Estação Véu da Noiva) (PARANÁ, 2013).
Em geral, com exceção do Litoral, o relevo por suas características gerais suaves não exerce grande
influência na distribuição pluviométrica no Estado. Como discutido por PARANÁ (2013), a região litorânea,
especificamente, apresenta grandes variações no seu regime de precipitação. A Leste, a presença do Oceano
Atlântico mantém as temperaturas médias mais elevadas em todos os meses, se comparadas com as demais
áreas da região. Porém, como o vento predominante é de Nordeste, o ar quente é “transportado” para o
interior, em direção às áreas da Serra do Mar. Este ar quente, ao encontrar como barreira física a Serra do
Mar, é obrigado a ascender na troposfera, ocorrendo o desenvolvimento de nuvens baixas e médias, muitas
das quais ultrapassam a Serra, propiciando índices significativos de precipitação nesta porção do Estado.
Alguns fenômenos atmosféricos que atuam sobre o Paraná são essenciais para a determinação da
climatologia da precipitação. Entre os mais importantes, pode-se citar a passagem de sistemas frontais sobre
o Estado, que são responsáveis por grande parte dos totais pluviométricos registrados. A trajetória desses
sistemas está intimamente ligada ao posicionamento e intensidade do jato subtropical da América do Sul.
De acordo com a figura 3.4.11, observa-se que a variabilidade espacial anual é caracterizada por uma
diminuição no sentido Sul-Norte, sendo que no Sul a precipitação acumulada média anual está em torno de
2.000mm, enquanto mais a Norte e Noroeste o acumulado varia de 1.350 a 1.650mm anuais.
Analisando-se o regime de precipitação sazonal (figura 3.4.11), observam-se os maiores volumes
registrados ao longo da estação do verão. Nesta época do ano, além da precipitação observada devido à
atuação de aglomerados convectivos isolados – que se desenvolvem num ambiente atmosférico aquecido,
nos níveis mais baixos da atmosfera –, a umidade elevada e a estacionariedade de alguns eventos da Zona
de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que tem sua posição climatológica sobre o sudeste do Brasil,
contribuem para o maior volume de chuvas no Paraná. Na maior parte do Estado, a média de precipitação no
verão está entre 500 e 600mm.
Os menores volumes de precipitação são registrados ao longo da estação do inverno, com média variando
no Estado entre 150 e 300mm. Neste período, os anticiclones frios (massas de ar frio) se deslocam sobre
o Sul do país, favorecendo a diminuição brusca das temperaturas, e, como as massas de ar frio também
possuem características de serem secas (predomínio de ar seco), as chuvas ficam restritas ao deslocamento
de frentes frias que apresentam um volume baixo de precipitação.
Na primavera, segunda estação com maior volume de chuva acumulada, a média é de 500 a 600mm
na região Sul do Estado, 400 a 500mm na diagonal Sudeste-Noroeste e 300 a 400mm nas regiões Norte e
Nordeste do Estado.
O outono possui comportamento parecido com a primavera, no entanto com médias um pouco abaixo quando
comparadas. As porções Sudoeste e Sul do Estado possuem média variando de 400 a 500mm, e o restante do
território (porções Centro-Norte e Centro-Sul, com exceção do Litoral) possui média variando de 300 a 400mm.









A figura 3.4.12 mostra um mapa com a distribuição do número médio de dias com chuva no Paraná. A
partir de sua análise, pode-se observar que o Litoral apresenta no ano, em média, acima de 200 dias com
chuva, podendo atingir 220 dias, valor bastante expressivo, considerando os 365 dias do ano. Uma faixa que
se estende do limite Oeste, passando pelo Noroeste e Norte, apresenta o menor número de dias com chuva,
com média de 110 a 120 dias com chuva no ano. A região Centro-Sul do Estado apresenta em média de 140
a 160 dias com chuva no ano.
A dinâmica demonstrada na figura 3.4.12 aponta a relação direta com o regime pluviométrico apresentado
anteriormente, mostrando novamente que o maior volume de chuva é registrado na região litorânea, e o
menor no Norte e Noroeste do Estado.
A partir da análise da figura 3.4.13, que apresenta a pluviosidade média mensal em algumas estações do
Paraná e o número médio de dias com chuva, é possível identificar as diferenças pluviométricas das regiões
do Estado. Na estação de Morretes, por exemplo, o volume acumulado médio anual é de 1.924mm e o número
médio de dias com chuva é de 202 dias. Já em Paranavaí, o acumulado é de 1.471mm e o número de dias com
chuva é de 115 dias apenas.
É interessante notar também nestas figuras o período chuvoso e o período mais seco e sua relação com os
dias de chuva. De modo geral, a curva mostrando o número médio de dias com chuva acompanha a tendência
de diminuição de janeiro até agosto, e aumento de setembro a dezembro. Com exceção de algumas estações,
os maiores volumes acumulados são registrados em janeiro e os menores em junho, julho ou agosto. A mesma
análise vale para os dias com chuva. Um ponto que destoa da dinâmica climatológica é o mês de outubro,
que em algumas estações, como Palmas, União da Vitória, Cascavel, Foz do Iguaçu e Umuarama, apresenta
valores acumulados de chuva superiores aos meses de verão.
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FIGURA 3.4.11 – PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA MÉDIA ANUAL E SAZONAL
FONTE: SIMEPAR, 2014
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FIGURA 3.4.13 – PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA MÉDIA ANUAL E SAZONAL NO ESTADO DO PARANÁ

FONTE: SIMEPAR, 2014

A preocupação de alguns estudos recentes é o número de dias sem chuva nos últimos anos. Estes estudos
mostram que no Paraná há a ocorrência de períodos secos significativos, também conhecidos como veranicos,
sendo considerados como importante fator limitante, principalmente para a agricultura.
Alguns autores consideram o veranico um período de curta estiagem, de aproximadamente 10 a 20 dias
durante o período chuvoso, podendo mostrar seus efeitos negativos até cerca de cinco dias após a última chuva.
No planejamento e gerenciamento das atividades mecanizadas, a ocorrência de dias secos durante o
período chuvoso, e vice-versa, influencia decisivamente no cronograma rural, principalmente nas atividades
de preparo do solo, semeadura, aplicação de agrotóxicos, irrigação e colheita. Além disso, normalmente os
veranicos no período de crescimento e florescimento, bem como períodos chuvosos na época de colheita,
causam perdas significativas de produtividade, que aumentam à medida que os mesmos se intensificam.

3.4.2.6 EVAPOTRANSPIRAÇÃO POTENCIAL (ETP)
De acordo com Caviglione et al. (2000), WMO (1984) e Wrege et al. (2011) a transferência de água de uma
superfície qualquer para a atmosfera, por meio dos processos de evaporação e transpiração, é denominada
evapotranspiração. Normalmente, estima-se a evapotranspiração devido à dificuldade de se separarem 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.
De acordo com Pereira et al. (2002), a evapotranspiração potencial (ETp) ou de referência (ETo) é
a quantidade de água que seria utilizada por superfície vegetada (grama com altura de 8 e 15cm) em
crescimento ativo, cobrindo totalmente a superfície do solo e sem restrição hídrica.
O conhecimento da evapotranspiração é tão importante quanto o da precipitação, pois enquanto a primeira
representa a quantidade de água que entra no sistema solo-planta, a segunda representa a quantidade de água
que é perdida dos solos ou das plantas para a atmosfera, processo conhecido como balanço hídrico. Assim, a partir
do conhecimento da disponibilidade hídrica de certa região, pode-se definir que tipo de cultura se adapta melhor,
e se essa região necessita de implementação de sistema de irrigação, por exemplo.
A estimativa da ETp pode ser obtida por métodos diretos e indiretos. Os diretos são geralmente utilizados
em projetos de pesquisa extensos, devido ao elevado custo dos equipamentos. Os indiretos são menos
onerosos e se baseiam na aplicação de métodos matemáticos, que utilizam dados climatológicos medidos em
estações meteorológicas (PEREIRA et al., 1997).
Analisando a figura 3.4.15, que mostra a média anual da evapotranspiração potencial no Estado do
Paraná, verifica-se que a variação é de 600 a 1.250mm. Como a temperatura média mensal é a variável
utilizada no cálculo da evapotranspiração pelo modelo de Thorthwaite, pode-se notar grande semelhança dos
mapas de evapotranspiração e temperatura (apresentado anteriormente).
As porções do Estado com maior ETp são Oeste, Noroeste e Norte, com valores maiores de 1.000mm
anuais. O Litoral também apresenta valores de ETp acima de 900 até 1.100mm anuais. A região Centro-Sul é a
que apresenta os menores valores de ETp, que variam de 600 a 700mm anuais em Palmas, por exemplo, 700 a
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FIGURA 3.4.14 – RELAÇÃO ENTRE PRECIPITAÇÃO E EVAPOTRANSPIRAÇÃO POTENCIAL (E-ETP) EM ALGUMAS ESTAÇÕES
METEOROLÓGICAS NO ESTADO DO PARANÁ

850mm em Guarapuava e 800 a 900mm em Ponta Grossa. A região de Curitiba e Região Metropolitana (RMC)
possuem média anual variando entre 800 e 850mm.
A estação com a máxima ETp é o verão, e com a mínima é o inverno. Esta sazonalidade da evapotranspiração
potencial acompanha, portanto, a variação da temperatura. No verão, a ETp apresenta valores variando entre
200 e 450mm. Os menores valores (200 a 300mm) encontram-se na região Centro-Sul e RMC, e os maiores
(300 até 450mm) encontram-se no Oeste, Noroeste, Norte, além do Litoral.
No inverno, a ETp é menor, variando de 100 a 160mm. A distribuição espacial mostra que em uma
pequena porção ao Sul do Estado (próximo a Palmas e União da Vitória) tem-se ETp de 100 a 110mm. No
restante do Estado, faixas no sentido Oeste-Leste mostram o aumento gradativo da ETp, sendo que no Norte
e Noroeste os valores chegam a 160mm nessa estação do ano.
A primavera e o outono mostram padrão semelhante, com valores variando entre 150 e 300mm na
primavera, e de 140 a 280mm no outono. A distribuição espacial da ETp nestas duas estações segue o padrão
descrito anteriormente, com os menores valores na região Centro-Sul e RMC e os maiores no Oeste, Noroeste
e Norte do Estado, além do Litoral.
A partir do cálculo da evapotranspiração e da precipitação, é possível calcular o balanço hídrico de uma
determinada região. Como já comentado, o balanço hídrico é de suma importância, pois fornece uma visão
da água envolvida no sistema solo-planta-atmosfera, além de informações sobre a água disponível no perfil
do solo, sendo útil tanto no aspecto de soluções imediatas, quanto no campo das soluções analíticas. Neste
estudo, calculou-se o balanço hídrico para algumas estações meteorológicas do Estado, como mostrado na
figura 3.4.14. Dessa forma, pode-se analisar em quais meses do ano e em quais regiões há, por exemplo,
deficit hídrico.
Os gráficos da figura 3.4.14 apresentam a disponibilidade hídrica calculada para algumas estações
meteorológicas representando, consequentemente, as diversas regiões do Estado. É possível notar que nas
regiões Norte e Noroeste, onde se encontram as estações de Maringá, Londrina, Umuarama e Paranavaí,
os meses mais críticos são março, abril, julho e agosto, devido ao menor volume de precipitação. Embora
a evapotranspiração também seja menor devido à ocorrência de menores temperaturas, a disponibilidade
hídrica é quase zero ou até mesmo negativa, ou seja, as regiões Norte e Noroeste podem apresentar deficit
hídrico, comprometendo, principalmente, o desenvolvimento das culturas agrícolas.
Na região de Guarapuava e Ponta Grossa, com maior volume de chuva e presença de baixas temperaturas,
que proporcionam evapotranspiração com valores mais baixos, a disponibilidade hídrica é favorável,
principalmente para o desenvolvimento vegetativo das culturas agrícolas. Por outro lado, é desfavorável
principalmente no período de colheita, pois a chuva em maior volume pode atrasá-la, causando prejuízos
aos agricultores.
A região litorânea, representada por Morretes, não apresenta deficit hídrico em nenhum mês do ano,
assim como Curitiba e Região Metropolitana, fato explicado pelo maior volume precipitado ao longo do ano,
e temperaturas mais amenas quando comparadas com a região Noroeste do Estado.
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FIGURA 3.4.15 – EVAPOTRANSPIRAÇÃO POTENCIAL ANUAL E SAZONAL
FONTE: SIMEPAR, 2014
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O Instituto Tecnológico SIMEPAR, por meio de sua rede de sensores, compõe a
Rede Integrada Nacional de Detecção de Descargas Atmosféricas (RINDAT) presente nas
seguintes regiões brasileiras: Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), Sudeste
(São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro), Centro-Oeste (Distrito Federal,
Goiás e Mato Grosso do Sul), assim como em partes do Uruguai, Paraguai, e no Norte e
Nordeste da Argentina.
Esta rede é composta por um sistema de antenas especialmente desenvolvidas para
detectar as perturbações eletromagnéticas que as descargas atmosféricas (raios) causam
e propagam na atmosfera, e de um computador (com software específico) para processar
e analisar as informações dessas antenas.
As antenas detectam e localizam com alta precisão (espacial e temporal) e em
tempo real a incidência dos raios no Estado do Paraná e adjacências, avaliando
diversas características dessas ocorrências, como localização mais provável, instante
da ocorrência (com precisão de milésimos de segundo), intensidade e polaridade da
corrente de retorno, entre outras informações.
As descargas atmosféricas podem ocorrer da nuvem para o solo, do solo para a
nuvem, dentro da nuvem, da nuvem para um ponto qualquer na atmosfera, denominadas
descargas no ar, ou ainda entre nuvens.
De todos os tipos de descarga, as intranuvens são as mais frequentes, em parte devido
ao fato de a capacidade isolante do ar diminuir com a altura em função da diminuição da
densidade do ar, e em parte devido às regiões de cargas opostas dentro da nuvem estarem
mais próximas que no caso de outras descargas elétricas atmosféricas. Globalmente, elas
representam cerca de 70% do número total de descargas. Este percentual varia com a
latitude geográfica, sendo em torno de 80% a 90% em regiões próximas ao Equador
geográfico e em torno de 50% a 60% em regiões de médias latitudes.
A influência orográfica no desenvolvimento e distribuição espacial de precipitação
e descargas atmosféricas tem sido foco de numerosos estudos (LÓPEZ et al., 1997;
BARROS; KULIGOWSKI, 1998; PINTO et al., 1999). Uma vez que as atividades elétricas
estão associadas ao desenvolvimento de nuvens cumulonimbus e eventuais processos de
eletrificação, é importante entender os fatores que influenciam as condições do tempo.
As condições de tempo no Paraná estão geralmente associadas às incursões de
massas de ar polar para o equador e às áreas de nebulosidade convectiva relacionadas
a frentes frias extratropicais, além das áreas de instabilidade local vinculadas a
complexos convectivos em mesoescala, linhas de instabilidade, nuvens convectivas,
forte precipitação e relâmpagos.
A incursão do ar quente e úmido que se desloca a partir da região Norte e central
do Brasil mantém condições apropriadas para a formação de tempestades durante o
verão e a primavera nas regiões mais a Oeste do Paraná, enquanto a trajetória das
massas polares durante o verão e as variações de temperaturas da superfície do Oceano
Atlântico influenciam diretamente a faixa litorânea do Paraná, até o Primeiro Planalto
(KIM et al. 2000).
A figura 3.4.16 ilustra a densidade de descargas atmosféricas sobre o Estado do
Paraná no período 1999-2012.
A região que compreende o Vale do Ribeira no Primeiro Planalto e o Litoral apresenta
altos índices de precipitação anual e densidade de descargas atmosféricas de 4 a 5 raios e
maiores de 5 raios por km²/ano. Os valores altos de densidade de descargas atmosféricas,
principalmente na região do Ribeira, exemplificam a associação entre circulação do ar e
orografia no aumento de ocorrência de tempestades nas encostas.

FIGURA 3.4.16 – DENSIDADE DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS ENTRE 1999 E 2012
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A porção central do Estado, do segundo e terceiro planaltos, apresentam altos valores de densidade de descargas atmosféricas
(quatro a cinco raios por km²/ano), associadas principalmente ao efeito da orografia na intensificação da instabilidade atmosférica
na região. As linhas de instabilidade e os sistemas frontais são os principais sistemas de tempo que propiciam a maior incidência
de descargas atmosféricas nestas regiões.
A região de Cascavel e Lago de Itaipu, que também tem distribuição de descargas atmosféricas diferenciada, apresenta
valores altos durante os meses de agosto a setembro, porém inferiores aos encontrados no segundo e terceiro planaltos e Vale
do Ribeira e Litoral (BENETI; VASCONCELLOS, 2002).
A variação anual das tempestades elétricas apresenta forte correlação com a precipitação nas referidas regiões, com a maior
parte da chuva e das descargas elétricas ocorrendo nos meses de primavera e verão (BENETI; VASCONCELLOS, 2002). Porém, como
em parte do período observado os fenômenos El Niño e La Niña estavam atuando no Sul do Brasil, e ainda o período de dados de
descargas atmosféricas é pequeno, devem ser consideradas, com cautela, as conclusões sobre variação temporal e espacial das
tempestades elétricas, tais como apresentadas. De todo modo, pode-se ter uma noção clara das áreas do Estado mais atingidas
pelas descargas atmosféricas e sua relação com os outros aspectos do meio físico, principalmente a precipitação e a topografia.
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As estatísticas dão uma dimensão grandiosa dos eventos daquele dia. Na safra de 1975, cuja colheita já
havia sido encerrada antes da geada, o Paraná havia colhido 10,2 milhões de sacas de café, 48% da produção
brasileira. Era o maior centro mundial nessa cultura e tinha uma produtividade superior à média nacional. No
ano seguinte, a produção foi de 3,8 mil sacas. Nenhum grão de café chegou a ser exportado e a participação
paranaense na produção brasileira caiu para 0,1%.
Neste mesmo ano, um dia antes da grande geada negra no Paraná, também aconteceu um fenômeno raro,
a neve. No dia 17 de julho de 1975, Curitiba registra neve forte, ocorrida anteriormente apenas em 1928.
A máxima em Curitiba, durante o dia, foi de 4,0°C, com sol aparecendo. As autoridades já previam fortes
geadas em todo o Estado do Paraná. A neve acumulou 10cm em Curitiba.
Recentemente, no dia 23 de julho de 2013, uma forte onda de frio atingiu novamente o Estado. A neve
não era registrada na cidade havia 38 anos, e de acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), os
moradores de alguns bairros da capital conseguiram ver a neve por volta das 8 horas. Diversas cidades registraram
o mesmo fenômeno, entre elas Guarapuava, Palmas, Lapa, São Mateus do Sul, Irati e União da Vitória.
Esta mesma onda de frio causou novamente a geada negra no Estado, afetando as plantações de café. De
acordo com relatos da imprensa, “as lavouras de café de Mandaguari, no Norte do Paraná, foram devastadas
pela geada negra que atingiu o município na madrugada do dia 25/07/2013”. A estimativa é de que quase
metade da safra que seria colhida em 2014 foi destruída pelo fenômeno climático.
Nestes dias, a geada branca foi registrada em grande parte dos municípios paranaenses, causando
diversos prejuízos aos produtores rurais, principalmente aqueles que cultivavam verduras e culturas de
inverno, como o trigo.
A figura 3.4.17 mostra a probabilidade de ocorrência de geadas no Estado do Paraná, sendo a mesma
distribuída em três classes: a) uma geada a cada quatro anos; b) uma geada a cada três anos; e c) uma geada
a cada dois anos.
A probabilidade de ocorrência de geadas no inverno abrange uma área relativamente grande no Estado.
A probabilidade de ocorrência de pelo menos uma geada a cada dois anos abrange toda a porção Centro-Sul
do Paraná, os Campos Gerais, chegando até Jaguariaíva, todo o Primeiro Planalto (região de Curitiba e RMC)
até Cascavel, no Oeste. As geadas são frequentes, principalmente nas áreas elevadas de Guarapuava, Palmas
e União da Vitória.
A ocorrência de uma geada a cada três anos abrange uma faixa no sentido SW-NE, desde Foz do Iguaçu
até Londrina. Também abrange parte do Vale do Ribeira, na região de divisa com o Estado de São Paulo.
Ao Norte desta faixa, área em que se encontram os municípios de Palotina, Umuarama, Paranavaí e
Londrina, as geadas são menos frequentes; ou seja, a probabilidade é de uma geada a cada quatro anos. Esta
mesma probabilidade é encontrada na região litorânea do Estado.
De acordo Wrege et al. (2004), existe uma grande variabilidade da geada em algumas regiões onde o
relevo é muito acidentado, como é o caso da região de Palmas, município com a maior altitude no Paraná, no
extremo Sul do Estado, próximo à Bacia Hidrográfica do Rio Iguaçu, onde existem variações altimétricas de
até 1.000m. Os vales da região Oeste, embora apresentem riscos menores que as áreas de altitudes elevadas
do Sul, também têm alto risco devido à latitude elevada, sendo atingidos mais diretamente pela entrada das
frentes frias, que frequentemente chegam à região, durante o inverno, vindas do sudoeste. No litoral o risco
é baixo, devido ao efeito da maritimidade.
Em eventos extremos de frio, como ocorrido em julho de 2013, pode gear em praticamente todo o
Paraná, já que as ondas de frio vindas do Sul da Argentina podem trazer consigo uma forte massa de ar frio.
Na direção Norte, a probabilidade diminui, principalmente em função das menores latitudes.
Com a finalidade de determinar o período livre de geadas que caracteriza a estação de crescimento
das culturas, Wrege et al. (2004) produziram mapas com as prováveis datas da primeira geada de outono e
da última geada de primavera (figuras 3.4.18 e 3.4.19, respectivamente), com base em séries históricas de
temperaturas mínimas de abrigo abaixo de 3°C.
De acordo com os autores, o critério para se determinar a primeira e a última geada foi baseado nas
ocorrências de temperaturas abaixo desse limite, com probabilidades cumulativas de 5% e 95%, respectivamente.
As probabilidades para cada estação foram correlacionadas com altitude para gerar equações de estimativa da
primeira e última geada, as quais foram mapeadas em um sistema de informação geográfica.

3.4.2.8 GEADAS
A geada é uma condição de ocorrência provisória, de estados de baixa energia (MASSIGNAM; DITTTRICH
1998), resultante de alguns condicionamentos especiais, os quais pode-se dizer que são fatores físicos do
meio ambiente, tais como: grau de nebulosidade, velocidade do vento, grau de exposição a céu descoberto,
densidade de ar frio, poder emissivo dos diversos corpos e condutividade calorífica. Esse evento caracteriza
alterações físicas nos componentes celulares dos tecidos vegetais, incompatíveis com suas funções fisiológicas
(OMETTO, 1981).
De acordo com Mendonça e Danni-Oliveira (2007), o processo de formação de geadas ocorre por ocasião
de resfriamentos mais intensos do ar, quando as temperaturas mínimas alcançam 0°C, ou mesmo vão além
dele (temperaturas negativas). Notadamente, nas noites de céu limpo, sob a atuação de massas de ar frias,
ocorre a sublimação do conteúdo de vapor em contato com superfícies frias e/ou a solidificação do orvalho,
resultando na geada. A ocorrência de geadas, na maioria das vezes, traz sérios prejuízos para a vegetação e
a agricultura, pois danifica as plantas e seus frutos.
De acordo com Tubelis e Nascimento (1984), podem-se destacar diferentes tipos de geada:
1) se ocorrer a igualdade da temperatura da superfície e da temperatura do ponto de orvalho do ar
superior a 0°C, ocorre a formação de orvalho; posteriormente, se a temperatura estiver abaixo de
0°C haverá o congelamento desse orvalho. Se a igualdade das temperaturas se der a uma temperatura
abaixo de 0°C, o vapor d’água se sublimará sobre a superfície, recobrindo-a com uma camada de
cristais de gelo. Esse fenômeno é denominado “geada branca”
2) quando a temperatura do ponto de orvalho estiver abaixo de 0°C, e o ar muito seco, pode ocorrer geada
sem a formação de gelo. A superfície pode chegar a menos de 0°C, sem atingir o ponto de orvalho.
Assim, os tecidos dos vegetais podem ser congelados, sem deposição de gelo sobre a superfície, sendo
esse fenômeno denominado de geada negra
3) mesmo a temperatura do ar estando acima de 0°C, a intensidade do vento juntamente com a baixa
umidade relativa, trazida pelas massas polares, tanto estacionárias quanto as de deslocamento,
provoca a desidratação dos tecidos vivos, podendo matá-los. Esta é a chamada geada de advecção ou
de vento, que pode ser confundida com a geada negra, devido aos seus danos
4) com a influência de massas polares estacionárias, que emitem intensa radiação noturna, devido à
sua baixa umidade e ausência de nebulosidade, essa radiação provoca um elevado esfriamento das
superfícies e do ar circundante, cujas temperaturas podem tornar-se inferiores a 0°C, quando se
formam as geadas de irradiação, podendo ser brancas ou negras
A determinação do risco de geadas é de grande aplicabilidade na orientação de agricultores, extensionistas
e órgãos governamentais para subsidiar as tomadas de decisão e o planejamento agrícola (GRODZKI, 1996).
No Paraná, um dos aspectos mais importantes para a formação de geada é a influência da massa de ar
de origem polar, estacionária ou de deslocamento, no local. Suas características de atuação no tempo são:
rápido declínio da temperatura, baixa umidade do ar, céu limpo e claro, pressão atmosférica em elevação e
tempo ensolarado.
A geada branca ocorre principalmente no inverno e é para escapar à sua ação que os cafezais, em sua
maioria, localizam-se no norte do Paraná, de preferência em vertentes ensolaradas, de orientação N e NW.
O perigo da geada negra para os cafezais, por exemplo, é incomparavelmente maior que o da branca,
pois ela aniquila e mata as plantas, comprometendo seriamente a safra. Por várias vezes, principalmente
nos anos de 1942, 1953, 1955, 1963, 1964, 1966 e 1975, o Norte do Paraná foi atingido pela geada negra,
fato que comprova estar a região no limite mais meridional, em que o café pode ser plantado sem definitivas
impossibilidades climáticas.
Foi no amanhecer de 18 de junho de 1975, há 38 anos, que uma das geadas mais intensas do século
passado reduziu a zero a área cultivada com café no Estado do Paraná. Em escala maior, o próprio Paraná
nunca mais foi o mesmo. A manhã fria, aliada a outros fatos ocorridos na mesma época, disparou uma série
de transformações econômicas e demográficas que fizeram do Estado o que ele é hoje.
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PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE GEADAS
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FIGURA 3.4.17 – PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE GEADAS
FONTE: SIMEPAR, 2014
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FIGURA 3.4.18 – REGIÕES E DECÊNDIOS PROVÁVEIS DE OCORRÊNCIA DA PRIMEIRA GEADA DE OUTONO
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A climatologia é um fator determinante para a dinâmica espacial da distribuição e
disseminação dos seres vivos, inclusive dos seres humanos.
De modo geral, o clima está relacionado às condições específicas do subsistema
atmosférico. Assim, é fundamental para o equilíbrio de todo o sistema do planeta. Sua
relação e interação com os demais subsistemas é fundamental, pois este, de forma efetiva
e ativa, está presente nos diversos fenômenos da biosfera, sendo sua ação motivadora
para a formação de territórios biogeográficos.
O Paraná é um estado que apresenta grande heterogeneidade climática, devido
principalmente ao seu relevo e localização geográfica, situando-se na faixa de transição
climática entre climas tropicais ao norte, e subtropical com transição para climas
temperados ao sul (CAVIGLIONE et al., 2000).
O Estado apresenta regiões com mais de 1.200m de altitude ao sul, menos de 300m
no vale do Rio Paranapanema ao norte, e menos de 200m no vale do Rio Paraná, na região
oeste. Essas características fazem com que predominem microclimas, principalmente onde
ocorrem mudanças bruscas de relevo, tornando necessária a caracterização pormenorizada
dos fatores climáticos que causam danos às plantas (CARAMORI et al., 2001).
A caracterização do clima do Estado do Paraná realizada neste item reflete os resultados
de uma abordagem baseada em dados primários e secundários, além de apresentar
a compilação de material existente na literatura específica, cujos dados permitiram
caracterizar o clima do Estado e mostrar, a partir de cartogramas das principais variáveis
climáticas, a distribuição, variação e dinâmica climática existente no Paraná.
O tema possui grande importância do ponto de vista do entendimento da dinâmica
do meio natural, assim como no dia a dia das pessoas, a exemplo dos proprietários rurais.
Seu conhecimento poderá ser utilizado por diferentes profissionais que necessitem de
dados gerais sobre o clima do Paraná, sejam eles do setor agrícola, econômico, ambiental,
educacional, governamental, entre outros.
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Assim, neste item são apresentados os resultados do estudo produzido por Wrege et
al. (2004).
De acordo com Mariot (1989) apud Wrege et al. (2004), as culturas de verão de
maneira geral são pouco tolerantes às baixas temperaturas. O feijão das águas, devido
à sua baixa tolerância a temperaturas elevadas na floração (MARIOT, 1989), deve ser
plantado o mais cedo possível para evitar abortamento de flores por temperaturas
elevadas, mas a semeadura só deve ser iniciada quando o risco de geadas for desprezível
(CARAMORI et al., 2001). O milho também é uma cultura muito sensível à geada, e
temperaturas mínimas de abrigo abaixo de 3ºC estão relacionadas a danos agronômicos
(GERAGE, 1999 apud WREGE et al., 2004). Assim, a data da última geada é fundamental
para se definir o início do plantio da safra normal, e a data da primeira geada para definir
a colheita do milho “safrinha”, que em muitas regiões tem se estendido no período frio,
com perdas em alguns anos (GONÇALVES et al., 2003).
De acordo com Wrege et al. (2004), essas regiões apresentam menor tempo para o
desenvolvimento das culturas, com um período estreito para plantio, exigindo maior
rigor no planejamento dos cultivos. Nas regiões Oeste, Norte e Noroeste do Estado, a
altitude é menor e, portanto, a temperatura é mais elevada, com um período maior sem
geadas.
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De modo geral, o clima do Estado do Paraná está relacionado a alguns mecanismos importantes, entre os quais se destacam:
a) infiltração das massas de ar frio principalmente durante o inverno
b) ação dos ventos marítimos úmidos influenciados pelo Anticiclone do Atlântico Sul, que provocam chuvas orográficas na
Serra do Mar, mas que podem avançar e ocasionar chuvas nos planaltos interiores
c) variações na posição do Equador Térmico e do Anticiclone do Atlântico Sul, que no verão posicionam-se ao sul e interferem
na dinâmica climática do Estado, alterando significativamente as condições das precipitações, temperaturas, umidade
relativa e ventos
Além de tais mecanismos, também tem se observado que os fenômenos El Niño e La Niña influenciam o clima do Paraná, assim
como em outras regiões do país, o que tem sido destacado na imprensa.

••

• 140 •••

FIGURA 3.4.19 – REGIÕES E DECÊNDIOS PROVÁVEIS DE OCORRÊNCIA DA ÚLTIMA GEADA DE PRIMAVERA
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Santa Maria, RS: UFSM, v.8, n.1, p.141-150, 2000.
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3.5 DIAGNÓSTICO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO
PARANÁ

FIGURA 3.5.1 – REGIÕES HIDROGRÁFICAS BRASILEIRAS
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A água é fundamental para a existência da vida. Nela surgiram as primeiras formas de
vida, e só mais tarde a partir das formas aquáticas é que surgiu a vida no sistema terrestre.
Os recursos hídricos são destinados a múltiplas formas de uso, sendo indispensáveis
às atividades humanas, entre as quais se destacam o abastecimento humano e industrial,
a irrigação agrícola, a produção de energia elétrica e as atividades de lazer e recreação,
bem como, a preservação da vida aquática. As atividades humanas, sem exceção,
necessitam dos recursos hídricos para a sua efetivação (PARANÁ, 2010a).
O Paraná é privilegiado do ponto de vista dos recursos hídricos, devido à sua posição
geográfica e extensão territorial, possuindo uma disponibilidade hídrica superficial de 3,6
mil/m³ de água por ano para cada habitante, além dos aquíferos subterrâneos, que podem
fornecer volumes anuais da ordem de 690m³ por habitante. Comparativamente, as atuais
demandas por água chegam apenas a 157m³ anuais por habitante (PARANÁ, 2010b).
Apesar desse quadro, é importante a consolidação de um sistema estadual que
garanta a gestão dos recursos hídricos e se prepare para potenciais conflitos localizados.
Os principais problemas relacionados à qualidade e quantidade de água estão nas médias
e grandes cidades, em especial da Região Metropolitana de Curitiba (PARANÁ, 2010b).
Considerando as regiões hidrográficas brasileiras estabelecidas pelo Conselho
Nacional de Recursos Hídricos,1 o Paraná está dividido em região hidrográfica do Atlântico
Sul, do Atlântico Sudeste e do Paraná, como demonstra a figura 3.5.1.
A Resolução nº 49 (CERH/2006) definiu e instituiu as 16 bacias hidrográficas e as 12
unidades hidrográficas de gerenciamento dos recursos hídricos no território paranaense,
como mostra a figura 3.5.2.
Entre as 16 bacias hidrográficas do Estado do Paraná, a do Rio Iguaçu e do Rio
Tibagi concentram as maiores populações, somando cerca de 50% dos habitantes do
Estado, em razão, principalmente, da localização da Região Metropolitana de Curitiba,
nas nascentes do Rio Iguaçu, e dos municípios de Ponta Grossa e Londrina, ao longo da
área de contribuição do Rio Tibagi (PARANÁ, 2010b).
As 12 Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UHGRHs)
agrupam ou subdividem as bacias hidrográficas (figura 3.5.3), de acordo com características
socioeconômicas e de uso e cobertura da terra, definindo áreas homogêneas para atuação
dos Comitês de Bacias Hidrográficas (PARANÁ, 2010b).
O Paraná conta atualmente com 11 comitês de bacia instalados: Alto Iguaçu e
afluentes do Alto Ribeira, Litorânea, Baixo Iguaçu, Paraná 3, Piquiri e Paraná 2, Baixo
Ivaí e Paraná 1, Alto Ivaí, Piraponema (Pirapó e Paranapanema 3 e 4), Tibagi, Norte
Pioneiro (Cinzas, Itararé, Paranapanema 1 e 2) e Jordão, os quais podem ser observados
na figura 3.5.4.
A regulamentação dos comitês é feita pelo Decreto nº 2.315, de 17/07/2000, o
qual institui a criação dos comitês e dá poder a tais; um deles é a aprovação ou não da
proposta para o Plano de Bacia Hidrográfica de sua área territorial. A figura 3.5.4 ilustra
a situação dos Comitês de Bacias instalados no Paraná.
O comitê do Alto Iguaçu/Ribeira já possui plano de bacia; e Jordão, Tibagi e Paraná
3 estão com os planos em fase de finalização. Também estão sendo executados os planos
do Norte Pioneiro, Piraponema e Baixo Ivaí.
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1 Resolução Conselho Nacional de Recursos Hídricos n.° 32, 2003.
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BACIAS HIDROGRÁFICAS DO PARANÁ
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UNIDADES HIDROGRÁFICAS DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS
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COMITÊS DE BACIAS INSTALADOS NO PARANÁ – 2015
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TABELA 3.5.2 – ÁREA E POPULAÇÃO POR UNIDADE HIDROGRÁFICA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

3.5.1 POPULAÇÃO
Os dados utilizados são baseados em PARANÁ (2007) e no IBGE (2004). Ainda que defasados, foram os
dados que serviram de base para os cálculos das estimativas hídricas. Pela tabela 3.5.1, chega-se à conclusão
de que: a Bacia do Iguaçu é, não somente, a maior em território como em número de pessoas, seguida
do Tibagi e do Ivaí, em ambos os aspectos; e a única bacia hidrográfica com população rural maior que a
população urbana é a Bacia do Paraná 2.
TABELA 3.5.1 – ÁREA E POPULAÇÃO POR BACIA HIDROGRÁFICA

Bacia Hidrográfica
Cinzas
Iguaçu
Itararé
Ivaí
Litorânea

Área (km2)
9.612,8

População – Habitantes 2004
Urbana
Rural

Alto Iguaçu/Ribeira

20.010,3

2.908.548

317.206

3.225.754

Alto Ivaí

23.194,5

406.283

215.917

622.200

Alto Tibagi

16.136,1

521.484

106.835

628.319

Baixo Iguaçu

26.596,1

680.207

310.620

990.827

Baixo Ivaí/Paraná 1

14.612,6

550.156

90.486

640.642

8.801,3

794.537

71.020

865.557

16.353,6

370.063

125.180

495.243

5.630,8

238.134

44.894

283.028

17.950,0

287.831

134.245

422.076

7.979,4

551.670

91.014

642.684

26.428,1

433.653

208.186

641.839

Total

Cinzas/Itararé/Paranapanema 1 e 2
Litorânea

79.708

293.614

3.750.462

655.420

4.405.882

4.845,4

82.462

31.524

114.488

36.540,0

930.821

298.946

1.229.767

5.630,8

238.134

44.894

283.028

Paraná 1

1.267,1

25.618

7.457

33.075

Paraná 2

2.256,4

15.472

16.894

32.366

Paraná 3

7.979,4

551.670

91.014

642.684

Paranapanema 1

1.231,7

60.654

9.596

70.250

Paranapanema 2

663,8

12.539

4.352

16.891

Paranapanema 3

3.564,3

84.583

25.933

110.516

Paranapanema 4

População – Habitantes 2004
Urbana
Rural
Total

Baixo Tibagi

213.906

54.820,4 (1)

Área
(km2)

Unidade Hidrográfica

4.134,9

58.692

22.116

80.808

Piquiri

24.171,7

418.181

191.292

609.473

Pirapó

5.098,1

447.180

38.715

485.895

Ribeira

9.736,0

126.124

106.651

232.775

Tibagi

24.937,4

1.316.021

177.855

1.493.876

TOTAL

196.490,1

8333.021

1.802.367

10.135.388

Médio Iguaçu
Paraná 3
Piquiri/Paraná 2
Pirapó/Paranapanema 3 e 4
TOTAL

12.797,3

590.455

86.764

677.219

196.490,1

8.333.021

1.802.367

10.135.388

FONTES: Paraná (2007); IBGE (2004)

A densidade demográfica paranaense, como mostra o quadro 3.5.1, reflete uma alta concentração
populacional em áreas relativamente pequenas; enquanto a média demográfica é de 56 hab/km² no Estado,
há áreas que apresentam praticamente o dobro ou triplo de habitante, desta média, por quilômetro quadrado.
Assim, em pouco mais de 36 mil km², há quase 47% de toda a população paranaense (considerando as três
unidades hidrográficas mais densas – Alto Iguaçu/Ribeira, Tibagi e Paraná 3); conclui-se então que a metade
da população vive em aproximadamente 20% do território, enquanto a outra metade vive nos outros 80%.
QUADRO 3.5.1 – DENSIDADE DEMOGRÁFICA POR UNIDADE HIDROGRÁFICA

Unidade Hidrográfica

FONTES: Paraná (2007); IBGE (2004)
(1) Na Bacia Hidrográfica do Iguaçu considerada apenas a área dentro do Estado do Paraná.

Alto Iguaçu Ribeira

Com relação à tabela 3.5.2, destaca-se principalmente a Bacia do Alto Iguaçu/Ribeira, onde se concentra
praticamente 30% da população do Estado; ou seja, nesta bacia, que é a quarta maior do Estado em área,
tem-se a maior concentração populacional. Comparativamente com a unidade do Baixo Iguaçu, que é a maior
do Estado em área, ela apresenta quase três vezes mais habitantes.
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161

Alto Ivaí

27

Alto Tibagi

39

Baixo Iguaçu

37

Baixo Ivaí/Paraná 1

44

Baixo Tibagi

98

Cinzas/Itararé/Paranapanema 1 e 2

30

Litorânea

50

Médio Iguaçu

24

Paraná 3

81

Piquiri/Paraná 2

24

Pirapó/Paranapanema 3 e 4

53

Paraná

52

FONTE: Paraná (2007); IBGE (2004)

••

Densidade Demográfica
(hab/km²)

3.5.2 CONDICIONANTES
O Plano Estadual de Recursos Hídricos do Paraná (PLERH/PR) subdividiu as bacias e unidades hidrográficas
a partir da avaliação integrada de um conjunto de condicionantes relevantes para aplicação dos instrumentos
de gestão de recursos hídricos:
mapeamento das aglomerações populacionais (demandas hídricas de abastecimento público superiores
a 1.000 L/s)
localização das estações existentes de monitoramento fluviométrico
espacialização das concentrações industriais (captações outorgadas superiores a 500 L/s)
localização dos principais mananciais de abastecimento de água (captações superiores a 500 L/s)
localização das usinas hidrelétricas
mapeamento das unidades aquíferas, com destaque para as áreas de maior vulnerabilidade à
contaminação








Condicionantes ambientais/antrópicas:
demanda por abastecimento público
rede de monitoramento existente
indústrias
mananciais de abastecimento de água
usinas hidrelétricas
unidades aquíferas







A interpolação das condicionantes selecionadas resultou, além das 12 UHGIs, na subdivisão das bacias
hidrográficas do Estado, em 51 Áreas Estratégicas de Gestão (AEGs), que recortam regiões homogêneas para
fins de aplicação dos instrumentos de gestão, conforme apresentado na figura 3.5.5.
Determinou-se que o exutório de cada Área Estratégica de Gestão deveria, preferencialmente, coincidir
com uma estação de monitoramento existente, gerando dados quali-quantitativos para o acompanhamento
de cada área.

3.5.3 USO E COBERTURA DA TERRA
Para a interpretação da configuração atual do território e a identificação das diretrizes de uso e cobertura
da terra intervenientes na gestão de recursos hídricos, o PLERH/PR (PARANÁ, 2010b) analisou o histórico
recente do planejamento regional do Estado.
A avaliação dos planos regionais, em conjunto com a análise do mapeamento de uso e cobertura da
terra (figura 3.5.6), levam ao entendimento da configuração atual da rede de cidades, da localização das
concentrações industriais e das atividades agropecuárias, bem como, da forte relação com o desenho do anel
de integração e redes secundárias de acessibilidade.
Além da espacialização das atividades antrópicas e da infraestrutura de saneamento ambiental, foram
analisadas as áreas de coberturas florestais, reflorestamentos, Unidades de Conservação e áreas prioritárias
para conservação, e corredores de biodiversidade, completando os subsídios de uso e cobertura da terra ao
PLERH/PR (PARANÁ, 2010b).
O quadro 3.5.2 apresenta as restrições e potencialidades dos usos do solo rural e urbano, com foco nos
recursos hídricos.
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ÁREAS ESTRATÉGICAS DE GESTÃO HÍDRICA
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FIGURA 3.5.5 – ÁREAS ESTRATÉGICAS DE GESTÃO HÍDRICA
FONTE: ÁGUASPARANÁ, 2011
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USO E COBERTURA DA TERRA
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FIGURA 3.5.6 – USO E COBERTURA DA TERRA
FONTE: ÁGUASPARANÁ, 2011
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QUADRO 3.5.2 – RESTRIÇÕES E POTENCIALIDADES DOS USOS DO SOLO
continua

Restrições e oportunidades do uso do solo em relação aos recursos hídricos
Bacia Hidrográfica

Unidade
Hidrográfica

Uso rural
Restrições


CINZAS



quase a metade da área da bacia é inapta ao uso
antrópico em função da erosão
prática de agricultura intensiva sobre áreas inaptas
por erosão

Uso urbano
Oportunidades




área com grande produção de café
manancial de abastecimento de diversos pontos de
captação da SANEPAR

Restrições








Alto Iguaçu


alta probabilidade de ocorrência de geadas
núcleo com alto volume de agrotóxicos
comercializados
potencial conflito entre os usos múltiplos de água e
abastecimento público









Médio Iguaçu
IGUAÇU





alta probabilidade de ocorrência de geadas
potencial conflito entre os usos múltiplos de água e
abastecimento público
fragilidade ambiental da base natural









Baixo Iguaçu






ITARARÉ



potencial de contaminação por poluição difusa
restrições geográfico-ambientais ao
desenvolvimento agrícola (presença de áreas
inaptas à mecanização e prática de agricultura
intensiva sobre áreas inaptas por erosão)
núcleo com alto volume de agrotóxicos
comercializados
potencial conflito entre os usos múltiplos da água e
o abastecimento público
quase a metade da área da bacia é inapta ao uso
antrópico por erosão
prática de agricultura intensiva sobre áreas inaptas
por erosão

aptidão para conservação da biodiversidade






aptidão para usos ecológicos da água-concentração
de remanescentes florestais
aptidão para conservação da biodiversidade
manancial de abastecimento de diversos pontos de
captação da SANEPAR
produção pecuária de larga escala
condições especiais quanto à base natural (aptidão
para usos ecológicos da água-concentração de
remanescentes florestais/aptidão para conservação
da biodiversidade)
área de grande produção de milho
manancial de abastecimento de diversos pontos de
captação da SANEPAR















aptidão para usos ecológicos da água (concentração
de cobertura vegetal)
área de grande produção de avicultura








Alto Ivaí



potencial de contaminação por poluição difusa
prática de agricultura intensiva sobre áreas inaptas
por erosão



área de grande produção agrícola (café, cana-deaçúcar e soja)

IVAÍ







Baixo Ivaí






LITORÂNEA




PIRAPÓ

PARANAPANEMA 1






potencial de contaminação por poluição difusa
vulnerabilidade à contaminação – Aquífero Caiuá
núcleo com alto volume de agrotóxicos
comercializados
predominam áreas inaptas ao uso antrópico
(erosão)
vulnerabilidade à contaminação – Aquífero Carst

potencial de contaminação por poluição difusa
vulnerabilidade à contaminação – Aquífero Caiuá
núcleo com alto volume de agrotóxicos
comercializados

baixa precipitação no trimestre mais seco (junho,
julho e agosto)





produção agrícola e pecuária de larga escala
predominam áreas de boa aptidão para uso
antrópico


















condições culturais quanto à base natural
aptidão para usos ecológicos da água (concentração
de remanescentes florestais, UCs e áreas prioritárias
à conservação da biodiversidade)
predominam áreas de boa aptidão para uso
antrópico
área de grande produção da avicultura
área de grande produção agrícola (café, milho, trigo
e cana-de-açúcar)
predominam áreas de boa aptidão para uso
antrópico
potencial para turismo e lazer náutico
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baixa infraestrutura de esgotos e drenagem
área de esvaziamento populacional
baixo desenvolvimento socioeconômico
áreas de concentrações urbanas –
impermeabilização
conflitos entre as áreas de manancial e os usos
urbanos – fragilidade da sustentabilidade hídrica
(quantidade X qualidade)
concentração de indústrias com alto potencial de
contaminação
área de intensa exclusão econômica e social
(concentração de municípios com grandes
proporções de pobreza)
baixa infraestrutura de esgoto e drenagem

isolamento econômico
baixa acessibilidade rodoferroviária
deficit habitacional
baixa infraestrutura de esgoto e drenagem

baixa infraestrutura de esgoto e drenagem
área de esvaziamento populacional
área de intensa exclusão econômica e social
(concentração de municípios com grandes
proporções de pobreza)
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
evasão populacional
baixo desenvolvimento socioeconômico
concentração de indústrias com alto potencial de
contaminação
baixa infraestrutura de esgotos
grande quantidade de resíduos domiciliares
destinados a lixões
áreas de deficit habitacional
baixa infraestrutura de esgotos
áreas de concentrações urbanas –
impermeabilização
conflitos entre áreas de mananciais e usos urbanos
grande volume de resíduos sólidos domiciliares
destinados a lixões
área de deficit habitacional
área de baixo desenvolvimento econômico
área de esvaziamento populacional
baixa infraestrutura de esgotos

Oportunidades


área prioritária para desenvolvimento de
pluriatividades rurais e industriais (PRDE)

aglomerações urbanas com função estratégica na
rede de cidades
 área de concentração da Produção Estadual – Valor
Acionado Fiscal (VAF)
 área direcionada a dinamização da economia e
complementação da infraestrutura viária (PRDE)
 direção principal dos fl uxos migratórios internos




área prioritária para o desenvolvimento de
pluriatividades rurais e industriais (PRDE)

área prevista para o desenvolvimento de nova base
tecnológica sustentável
 área direcionada à dinamização da economia e
complementação da infraestrutura viária (PRDE)




área prioritária para o desenvolvimento de
pluriatividades rurais e industriais (PRDE)

área prioritária para o desenvolvimento de
pluriatividades rurais e industriais
 previsão para a implantação de uma rede regional
de acessibilidade (PRDE)


área prioritária para o desenvolvimento de
pluriatividades rurais e industriais
 previsão para a implantação de uma rede regional
de acessibilidade (PRDE)





área de concentração da Produção Estadual – Valor
Acionado Fiscal



aglomerações urbanas com função estratégica na
rede de cidades
polo atrator de fluxo migratórios
área de concentração da Produção Estadual – Valor
Acionado Fiscal
área direcionada à consolidação econômica e
inclusão social (PRDE)








área de influência externa imediata (São Paulo)

conclusão

Restrições e oportunidades do uso do solo em relação aos recursos hídricos
Bacia Hidrográfica

Unidade
Hidrográfica

Uso rural
Restrições

Uso urbano
Oportunidades

Restrições




PARANAPANEMA 2



baixa precipitação no trimestre mais seco (junho,
julho e agosto)






PARANAPANEMA 3




PARANAPANEMA 4




baixa precipitação no trimestre mais seco (junho,
julho e agosto)
vulnerabilidade à contaminação – Aquífero Caiuá

baixa precipitação no trimestre mais seco (junho,
julho e agosto)
alta densidade de rebanhos úmidos
vulnerabilidade à contaminação – Aquífero Caiuá









predominam áreas de boa aptidão para uso
antrópico
potencial para turismo e lazer náutico

predominam áreas de boa aptidão para uso
antrópico
potencial para turismo e lazer náutico
aptidão para diversificação da produção
agropecuária
predominam áreas de boa aptidão para uso
antrópico
potencial para turismo e lazer náutico
aptidão para diversificação da produção
agropecuária
















PIQUIRI



potencial de contaminação por poluição difusa



área de grande produção agrícola (trigo e soja) e
pecuária




PARANÁ 1



alta densidade de rebanhos suínos
vulnerabilidade à contaminação – Aquífero Caiuá





PARANÁ 2



potencial de contaminação por poluição difusa






PARANÁ 3



potencial de contaminação por poluição difusa
núcleo com alto volume de agrotóxicos
comercializados





área de grande produção pecuária (suínos, bovinos
de corte)
predominam áreas de boa aptidão para uso
antrópico
área de grande produção de café
produção de pecuária de larga escala
aptidão para conservação da biodiversidade
potencial para turismo e lazer náutico
área de grande produção agrícola (trigo e soja) e
pecuária
















RIBEIRA


predominam áreas inaptas ao uso antrópico
(erosão)
vulnerabilidade à contaminação – Aquífero Carst



aptidão para usos ecológicos da água (concentração
de remanescentes florestais e áreas prioritárias à
conservação da biodiversidade)








Alto Tibagi





potencial de contaminação por poluição difusa
potencial conflito entre os usos múltiplos da água e
o abastecimento público
prática de aquicultura intensiva sobre áreas inaptas
por erosão
núcleo com alto volume de agrotóxicos
comercializados








TIBAGI



Baixo Tibagi


potencial de contaminação por poluição difusa
potencial conflito entre os usos múltiplos da água e
o abastecimento público
prática de aquicultura intensiva sobre áreas inaptas
por erosão








produção pecuária em larga escala
aptidão para usos ecológicos da água (concentração
de remanescentes florestais, UCs e áreas prioritárias
à conservação da biodiversidade)
área de grande produção agrícola (trigo milho e
soja)
manancial de abastecimento de diversos pontos de
captação da SANEPAR



manancial de abastecimento de diversos pontos de
captação da SANEPAR
produção pecuária em larga escala
área de grande produção agrícola (trigo, café, milho
e soja)
predomínio de áreas aptas à atividade antrópica
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área de baixo desenvolvimento econômico
área de esvaziamento populacional
baixa infraestrutura de esgotos
áreas com carência de atendimento pelo sistema de
abastecimento público

Oportunidades



área de influência externa imediata (São Paulo)

área de baixo desenvolvimento econômico
área de esvaziamento populacional
baixa infraestrutura de esgotos



área de influência externa imediata (São Paulo)

grande quantidade de resíduos domiciliares
destinados a lixões
evasão populacional
baixa infraestrutura de esgotos e drenagem



área de influência externa imediata (São Paulo)

carência de infraestrutura urbana (sistema de
drenagem e esgotamento sanitário e coleta de
resíduos sólidos)
área de esvaziamento populacional
evasão populacional
baixo desenvolvimento socioeconômico
baixa infraestrutura de esgotos

área de esvaziamento populacional
área de intensa exclusão econômica e social

baixa infraestrutura de esgotos
área de deficit habitacional
área de concentração urbana – impermeabilização

baixa infraestrutura de esgotos e drenagem
área de esvaziamento populacional
baixo desenvolvimento socioeconômico
(concentração de municípios com grandes
proporções de pobreza)
predominam os lixões como destino final dos
resíduos sólidos domésticos
concentração de indústrias com alto potencial de
contaminação
área de deficit habitacional
conflito entre expansão urbana e mananciais de
abastecimento de água
baixa infraestrutura urbana (carência quanto ao
sistema de drenagem, abastecimento de água e
esgotamento sanitário)
área de concentração urbana – impermeabilização
conflitos entre as áreas de manancial e os usos
urbanos – fragilidade da sustentabilidade hídrica
(quantidade X qualidade)
área de deficit habitacional
baixa infraestrutura de esgoto e drenagem

área prioritária para o desenvolvimento de
pluriatividades rurais e industriais
 previsão para a implantação de uma rede regional
de acessibilidade (PRDE)



área prioritária para o desenvolvimento de
pluriatividades rurais e industriais
 previsão para a implantação de uma rede regional
de acessibilidade (PRDE)




área prioritária para o desenvolvimento de
pluriatividades rurais e industriais (PRDE)



aglomerações urbanas com função estratégica na
rede de cidades
área de concentração da Produção Estadual – Valor
Acionado Fiscal
área destinada a inclusão social e complementação
da infraestrutura viária (PRDE)







potencial para desenvolvimento socioeconômico
com aproveitamento da biodiversidade (PRDE)



presença de aglomerações urbanas com papel
estruturante na rede de centros regionais



aglomerações urbanas com função estratégica na
rede de cidades
polo atrator de fluxos migratórios
área de concentração da Produção Estadual – Valor
Acionado Fiscal
área prioritária de modernização socioeconômica
(PRDE)






QUADRO 3.5.3 – DISPONIBILIDADE HÍDRICA SUBTERRÂNEA

3.5.4 DISPONIBILIDADE HÍDRICA SUBTERRÂNEA
A disponibilidade hídrica subterrânea, representada pelos volumes de água acumulados nos aquíferos é também utilizada
para atender às demandas hídricas de diferentes usuários.
Os limites de exploração destes potenciais estão associados à manutenção de volumes mínimos nos aquíferos para alimentação
dos cursos d’água superficiais. As estimativas de disponibilidades hídricas subterrâneas do PLERH/PR consideram que 80% do
potencial hídrico geológico de cada unidade aquífera deve ser preservado.
Para o Aquífero Guarani, em função do número reduzido de ações, adotou-se um valor mais conservador de 90%. A
disponibilidade subterrânea não é considerada na determinação dos balanços do PLREH/PR, pelo seu caráter de reserva estratégica.
O Paraná apresenta 11 unidades aquíferas (figura 3.5.7 e quadro 3.5.3) assim denominadas: Pré-cambriana, Carst, Paleozóica
Inferior, Paleozóica Média-Superior, Paleozóica, Guarani, Serra Geral (norte e sul), Caiuá, Guabirotuba e Costeira. O maior entre
eles é o Aquífero Guarani, uma reserva subterrânea de água doce localizada na região Sul da América do Sul. No Brasil, o Guarani
se apresenta no subsolo dos seguintes estados, além do Paraná: São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Disponibilidade
Hídrica(1)
(L/s)
11.964

Pré-Cambriana, Paleozóica Inferior,
Paleozóica Média Superior, Paleozóica
Superior, Guarani e Serra Geral Norte

Alto Iguaçu

11.149

Guabirotuba, Carst, Paleozóica Inferior,
Paleozóica Média Superior, Paleozóica
Superior e Pré-Cambriana

Médio Iguaçu

31.251

Serra Geral Sul

Baixo Iguaçu

53.471

Guarani e Serra Geral Sul

Cinzas

Iguaçu

Itararé

5.247
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299.888

FONTE: Paraná (2010b)
(1) A disponibilidade hídrica subterrânea apresentada equivale a 20% do potencial hidrogeológico, e também é considerada como
vazão outorgável.
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3.5.5 PRINCIPAIS UNIDADES AQUÍFERAS DO ESTADO DO PARANÁ

água; quando o nível permanece abaixo dessas profundidades ocorre uma redução de pressão dentro da cavidade
do terreno e a consequência é o solapamento da superfície do terreno. Em razão desta situação, não se pode
estabelecer um nível dinâmico de exploração dos poços de forma generalizada; cada caso deve ser analisado
individualmente, inclusive levando-se em conta a interferência entre poços, quando os bombeamentos são feitos
de forma simultânea.

3.5.5.1 UNIDADE AQUÍFERA PRÉ-CAMBRIANA
Os migmatitos, bem como as rochas granitóides e gnáissicas, representam a Unidade Aquífera PréCambriana, predominante na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Estas rochas ocupam uma área de
15.555km², no Primeiro Planalto Paranaense, numa faixa que abrange o município de Curitiba, parte dos
municípios de Agudos do Sul, Araucária, Almirante Tamandaré, Balsa Nova, Campina Grande do Sul, Campo
do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Castro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Fazenda Rio Grande, Lapa,
Mandirituba, Piên, Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, São José dos Pinhais, Sengés, Tijucas do Sul e
Tunas do Paraná. A taxa média anual de chuvas na região é em torno de 1.500mm. A infiltração e a percolação
das águas se fazem, em geral, através de geoestruturas, tais como diáclases e falhas geológicas. O manto de
alteração das rochas e os sedimentos quaternários, estes últimos com espessuras que atingem até 80m na
bacia de Curitiba, encontram-se saturados com água e funcionam como reguladores da recarga dos aquíferos
durante todo o ano. As estruturas através das quais circulam as águas distribuem-se, preferencialmente,
entre 60 e 150m de profundidade. Salamuni (1981) menciona a existência de fraturamentos de interesse
hidrogeológico localizados a 335m de profundidade. A vazão média deste aquífero é da ordem de 6,5 m³/h.
Em termos de bacia hidrográfica, essas rochas predominam na região da Bacia do Alto Iguaçu. Esta produção,
que é utilizada fundamentalmente por condomínios e postos de serviços, corresponde a 20% da demanda de
água do Sistema Integrado de Abastecimento da Região Metropolitana de Curitiba.

3.5.5.3 UNIDADE AQUÍFERA PALEOZÓICA INFERIOR
A Unidade Aquífera Paleozóica Inferior cobre, no Estado do Paraná, uma superfície de 7.000km² do Segundo
Planalto Paranaense, numa faixa que compreende uma extensão que vai de Campo Largo e Porto Amazonas
até o Rio Itararé. A Formação Furnas, com uma espessura da ordem de 300m, é constituída de arenitos com
granulação média a grosseira e matríz caulinítica; secundariamente, ocorrem arenitos conglomeráticos,
arenitos finos e síltico-argilosos (SCHNEIDER et al., 1974). Esses arenitos encontram-se tão consolidados que
a ocorrência da água subterrânea está associada mais às estruturas tectônicas do que propriamente à sua
porosidade primária. O índice de precipitação na região é de 1.300mm/ano e a vazão média dos poços é da
ordem de 11,2m³/h. A Formação Ponta Grossa não se constitui aquífero porque as características das rochas
são, predominantemente, folhelhos que apresentam baixa condutividade hidráulica. Essas rochas ocorrem
interdigitadas com os arenitos do Aquífero Furnas e, quase sempre, funcionam como camadas confinantes
deste aquífero. A área de ocorrência da Formação Ponta Grossa praticamente coincide com as áreas de
ocorrência do Aquífero Furnas. A vazão média dos poços da unidade aquífera é de 4,2m³/h.

3.5.5.2 UNIDADE AQUÍFERA CARST
3.5.5.4 UNIDADE AQUÍFERA PALEOZÓICA MÉDIA-SUPERIOR
A Unidade Aquífera Carst, localizada no Primeiro Planalto Paranaense, está representada por mármores
calcíticos e dolomíticos que ocorrem segundo faixas contínuas de extensão lateral de 15km, associados
a filitos e quartzitos, numa sequência diferencialmente dobrada da Formação Capiru (BIGARELLA, 1948).
A área ocupada por esta unidade aquífera no Estado do Paraná é de 4.501km². As estruturas carstificadas
desenvolvidas nas rochas carbonáticas distribuem-se, preferencialmente, até os 150m de profundidade,
sendo que a predominância delas ocorre entre 40 e 60m de profundidade. A vazão média desta unidade
aquífera é da ordem de 49,8 m³/h. É importante frisar que todas as cidades localizadas sobre a unidade
aquífera Carst são abastecidas com águas subterrâneas. As estruturas aquíferas encontradas na Formação
Capiru distribuem-se numa área superior à região onde estão situadas as cidades de Colombo e Almirante
Tamandaré. Este aquífero representa uma das principais alternativas de abastecimento da RMC. A questão
da sua exploração, por sua vez, exige cuidados especiais por conta da vulnerabilidade com relação ao uso de
agrotóxicos na região (ainda não existem registros sobre este tipo de produto), bem como pela sensibilidade
em termos de problemas geotécnicos (solapamentos do terreno, geração artificial de dolinas) quando são
efetuados bombeamentos em poços tubulares. Tendo em vista ampliar o conhecimento acerca do aquífero, foi
desenvolvido o Plano de Zoneamento do Uso e Cobertura da Terra da Região do Carst da Região Metropolitana
de Curitiba (RMC), contratado pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC), no âmbito
do Projeto de Qualidade das Águas e Controle da Poluição Hídrica PQA – Fase II, com recursos do Programa
de Saneamento Ambiental do Paraná (PROSAM). A área deste estudo contemplou um polígono com cerca
de 1.000km2, abrangendo, total ou parcialmente, os municípios de Campo Magro, Campo Largo, Almirante
Tamandaré, Itaperuçu, Rio Branco do Sul, Colombo e Bocaiúva do Sul.
O principal objetivo da elaboração deste zoneamento para a área do aquífero consistiu em disciplinar o
uso e a ocupação do solo desta região, de forma a compatibilizar a ocupação existente, o uso da água para fins
de abastecimento público e a fragilidade da base física do aquífero. Destaque-se que as águas provenientes do
Aquífero Carst, em termos de vazão de base, são as águas que mantêm toda a drenagem da região da Bacia do
Ribeira sob a condição de rios perenes. Uma parcela dessas águas escoa do norte para o sul, em direção às rochas
da Bacia do Alto Iguaçu, especialmente na região abrangida pelas bacias do Rio Verde, Barigui e Passaúna. O nível
dinâmico estabilizado dos poços em exploração deve ser mantido sempre acima do topo da cavidade saturada em

A Unidade Aquífera Paleozóica Média-Superior é formada pelos aquíferos Rio Bonito e Itararé, e está
localizada no Segundo Planalto Paranaense, ocupando uma área de 19.533km², com índice pluviométrico
variando de 1.300 a 1.400mm/ano.
É constituída principalmente pelas litologias que constituem o Aquífero Itararé, que são representadas
por camadas de arenitos que se encontram intercaladas com diamictitos, argilitos e folhelhos várvicos. A
espessura média do pacote sedimentar é de aproximadamente 800m e a das camadas aquíferas variam entre
5 e 20m. Uma das características marcantes do aquífero é a variação lateral, tanto dos arenitos como dos
sedimentos pelíticos. A vazão média dos poços é de 9,6m³/h.
O Aquífero Rio Bonito é representado por arenitos de granulação fina a média, às vezes conglomeráticos,
que ocorrem intercalados com folhelhos, siltitos, argilitos e leitos de carvão. A espessura total dos sedimentos
atinge 140m. Na região de ocorrência dessas rochas, igualmente distribuídas no Segundo Planalto Paranaense, o
índice pluviométrico alcança 1.400mm/ano. A vazão média dos poços gira em torno de 17,5m3/h.
Este aquífero, a exemplo do que foi obtido em poços perfurados pela SANEPAR (Ivaí, Siqueira Campos,
Prudentópolis), apresenta águas com temperaturas que variam entre e 25 ºC e 36 ºC, sendo que a temperatura
mais elevada foi constatada num poço cuja profundidade atinge 765m.

3.5.5.5 UNIDADE AQUÍFERA PALEOZÓICA SUPERIOR
As unidades geológicas representadas pelas formações Irati, Serra Alta, Palermo, Terezina e Rio do
Rastro, do Paleozóico Superior, não são classificadas como aquíferos. Todas elas ocorrem no Segundo Planalto
do Paraná. A área ocupada por esta unidade é de 17.117km². As vazões médias dos aquíferos que compõem a
Unidade Aquífera Paleozóica Superior são: Irati (4,6m³/h), Serra Alta (5,4m³/h), Terezina (6,8m³/h), Palermo
(4,1m³/h) e Rio do Rastro (6,4m³/h).
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As bacias dos rios Pirapó e Paranapanema 1, 2, 3 e 4 apresentam vazões médias de 8,0; 16,7; 14,2; 18,8
e 19,8m3/h, respectivamente. Os níveis de contribuições foram encontrados até os 130m, sendo a maior
frequência correspondente ao intervalo entre 30 e 70m de profundidade. A tendência central apresenta o
valor de 60m. A correlação das bacias com as vazões mostra, em especial, que é justamente no intervalo da
absoluta maioria das entradas de água que são encontradas as maiores produções.
Nas bacias dos rios Tibagi e Cinzas, as vazões médias são de 13,9 e 17,2m3/h, respectivamente. A
profundidade média de ocorrência das entradas de água é de 70m. Correlacionando-as com as vazões
produzidas, observa-se que em profundidades superiores a 90m, a capacidade de produção fica restrita a
20m3/h/poço.
Em cada uma das bacias hidrográficas mencionadas, as direções preferenciais dos alinhamentos
estruturais, através das quais as águas subterrâneas circulam, são, na maioria das vezes, de NW-SE e NE-SW, e
os mergulhos são praticamente verticais. Tais feições, usadas como critérios principais na escolha dos locais
a serem perfurados, coincidem, quase sempre, com as drenagens de 2ª e 3ª ordem, de extensão superior a
300m. Uma zona aquífera dos basaltos, portanto, é virtualmente delimitada por uma estreita faixa limítrofe
ao eixo principal do alinhamento estrutural.
Destaque-se também que o manto de alteração dessas rochas, nesta região, pode atingir, em média, 30m.
Esses pacotes de rochas alteradas encontram-se sempre saturados em água, o que permite a regularização da
recarga dos basaltos. A grande diferenciação sobre a espessura do manto de alteração (regulador de recarga),
da morfologia do terreno e do comportamento hidrogeológico, está entre a Bacia do Rio Iguaçu e as demais
bacias descritas.
No que concerne ao significado da capacidade específica (vazão dividida pelo rebaixamento da água no
interior do poço), os valores são bastante similares quando se trata das bacias hidrográficas situadas sobre
a unidade aquífera Serra Geral Norte. No caso da Serra Geral Sul, os valores são inferiores aos observados na
Serra Geral Norte.

3.5.5.6 UNIDADE AQUÍFERA GUARANI
O Aquífero Botucatu, também denominado Aquífero Gigante do Mercosul (ARAÚJO et al., 1995), ou
Aquífero Guarani, é referido como sendo o conjunto de estratos eólicos e flúvio-lacustres que se encontram
sotopostos aos basaltos da Formação Serra Geral. No Estado do Paraná, a maior parte do aquífero encontrase confinada e distribuída numa área de 103.930km2, abrangendo toda a extensão do Terceiro Planalto
Paranaense. As vazões médias dos poços perfurados na unidade aquífera são da ordem de 74,2m3/h.
Por consequência do Arco de Ponta Grossa, verifica-se a presença de um enxame de diabásios com direção
NW, e ortogonalmente a essas rochas é comum uma estruturação sob a forma de fraturamentos e falhamentos
geológicos. Essa conjunção de estruturas e de intrusões de rochas básicas e intermediárias mostra que o
Guarani é, na verdade, constituído por uma série de reservatórios, ora com os arenitos em contato lateral com
os basaltos da Formação Serra Geral, ora com os argilitos da Formação Rio do Rastro. Não existe, portanto, uma
situação generalizada que possibilite uma conexão hidráulica entre um reservatório em relação ao circunvizinho.
Percebe-se, inclusive, que cada reservatório possui uma potenciometria própria, assim como características
hidroquímicas distintas.
As áreas de descarga são representadas pelas grandes drenagens da região do Terceiro Planalto do Paraná,
nos rios Iguaçu, Paraná, Ivaí e Piquiri. Nessas regiões é possível encontrar fontes de águas quentes às margens
desses rios. As áreas de recarga são representadas pelas zonas de afloramento, que correspondem a 1.971km², e
pelo Aquífero Serra Geral, nas áreas onde a potenciometria do Aquífero Guarani permite um fluxo descendente.
As estruturas geológicas do Arco de Ponta Grossa resultaram em grandes estruturas abertas através das
quais as águas do Guarani, ascendentes por pressão, recarregam o Aquífero Serra Geral com águas ricas em
sulfatos, cloretos e sólidos totais elevados. Nessas zonas existe uma conectividade entre estes dois aquíferos.
Sugere-se, nestas condições, que os poços a serem perfurados no Aquífero Guarani sejam completados de
forma a evitar a mistura das águas do aquífero inferior em relação ao aquífero superior (Serra Geral).
O Aquífero Guarani, em termos de distribuição das grandes bacias hidrográficas do Paraná, no Terceiro
Planalto Paranaense, encontra-se sotoposto aos derrames de rochas vulcânicas da Formação Serra Geral.

3.5.5.8 UNIDADE AQUÍFERA CAIUÁ
O Aquífero Caiuá é representado, predominantemente, por arenitos finos a médios com um teor de até
30% de matriz síltico-argilosa e com cimento limonítico e carbonático, intercalados por camadas de siltitos
e argilitos (ALMEIDA et al., 1980). Esta unidade ocorre na região noroeste do Estado do Paraná, onde ocupa
uma área de 28.447km². As espessuras máximas destes sedimentos variam de 250 a 270m (SCHNEIDER et
al.,1974). A profundidade dos poços perfurados nesse aquífero é, em geral, limitada a 150m, sendo a vazão
média dos poços perfurados da ordem de 6,6m3/h.
A produtividade desses poços é bastante variável em razão das características construtivas de cada
unidade de captação. Quanto maior a espessura das camadas produtoras (arenitos) e a correta instalação
dos filtros frente a estas camadas, maior será a produção do poço e menores serão as perdas de cargas
(rebaixamentos do nível da água no interior do poço). É importante destacar a importância do Caiuá para a
região em termos de abastecimento público, uma vez que cerca de 80% da população que vive sobre ele é
abastecida com águas deste reservatório subterrâneo.
Em alguns locais, o Aquífero Caiuá se apresenta como semiconfinado, com coeficiente de armazenamento
da ordem de 10-3, e em outros, como aquífero livre, com porosidade eficaz da ordem de 10% a 20%. Em
qualquer situação, o limite do Caiuá, ao norte, é feito pelo Rio Paranapanema, e sua extensão corresponde à
região de solos arenosos onde o Rio Ivaí adentra o Rio Paraná. O limite sul localiza-se, exatamente, no ponto
de descarga do Rio Piquiri, no Rio Paraná.

3.5.5.7 UNIDADES AQUÍFERAS SERRA GERAL NORTE E SUL
Aquífero Serra Geral é a denominação utilizada para referir-se à sequência de derrames de lavas basálticas
que ocorrem no Terceiro Planalto Paranaense. A área de afloramento dessas rochas, em território paranaense,
corresponde a 101.959km² e as espessuras máximas atingem até 1.500m (ARAÚJO et al., 1995). Nesta região,
o índice pluviométrico varia de 1.200 a 1.300mm/ano. Em função das características geomorfológicas e
hidrogeológicas, a unidade aquífera Serra Geral pode ser subdividida em Serra Geral Norte (área de 61.095km²)
e Serra Geral Sul (área de 40.864km²). A unidade Serra Geral Sul corresponde à área da Bacia do Rio Iguaçu, no
Terceiro Planalto, e a Serra Geral Norte, às áreas onde ocorrem as demais bacias do Terceiro Planalto, incluindo
as dos rios Ivaí, Itararé, Piquiri, Paraná 3, Pirapó, Tibagi, Cinzas e Paranapanema 1, 2 e 3. Os basaltos da Bacia
do Rio Iguaçu apresentam a menor produtividade. A média das vazões corresponde a 7,5 m3/h. As entradas de
água, embora assinaladas até a profundidade de 170m, ocorrem mais frequentemente entre 30 e 110m, sendo
que a média está situada aos 80m de profundidade. Na Bacia do Rio Piquiri, a vazão média é de 10,1 m3/h. A
profundidade média das entradas de água é de 70m e o intervalo mais comum de ocorrência é dos 30 aos 90m.
Elas também se fazem presentes entre 90 e 150m, só que de forma menos comum. Nas bacias do Rio Paraná 1,
2 e 3, encontram-se vazões médias da ordem de 33,0; 16,3 e 11,0m3/h, respectivamente. As entradas de água,
nesta bacia, decrescem em frequência com o aumento da profundidade. Ainda que essas contribuições ocorram
até os 170m de profundidade, aproximadamente 90% delas concentram-se na faixa dos 90 aos 110m.
Na Bacia do Rio Ivaí a vazão média é de 9,8m3/h. As entradas de água estão associadas com os sistemas
de descontinuidades geológicas e com a presença de zonas vesiculares. Embora estejam registradas entradas
de água até a profundidade de 150m, é no intervalo entre 30 e 90m que se encontra o maior percentual das
ocorrências (80%). A profundidade média das entradas de água é de 70m. Quanto mais profundos os níveis
produtores, a partir dos 90m, menores as correspondentes vazões.
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QUADRO 3.5.4 – RELAÇÃO DAS UNIDADES AQUÍFERAS COM AS UHGRH’S E BACIAS HIDROGRÁFICAS

3.5.5.9 UNIDADE AQUÍFERA GUABIROTUBA

continua

O Aquífero Guabirotuba é representado por lentes de areias arcosianas que ocorrem intercaladas nos
sedimentos pelíticos da Bacia Sedimentar de Curitiba (argilitos e siltitos). Este pacote sedimentar, cuja
espessura máxima atinge 80m, ocupa uma área de 867km2 na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Os
sedimentos da Formação Guabirotuba foram depositados num ambiente de leques aluvionares coalescentes,
bem como num sistema de drenagem entrelaçado ao lado de extensas playas (BECKER, 1982). As maiores
extensões de suas rochas estão localizadas na Bacia do Alto Iguaçu e uma pequena parcela na Bacia do
Ribeira, até as imediações da cidade de Bocaiúva do Sul.
A vazão média dos poços perfurados na parte central da bacia de Curitiba, na qual a distribuição das
lentes de arcósios é significativamente irregular, é da ordem de 9,0m³/h. Na região Nordeste da cidade de
Curitiba, especificamente na área de abrangência da Bacia Hidrográfica do Iraí, os arenitos arcosianos ocorrem
próximos do contato com o embasamento cristalino sob a forma de camadas contínuas, com espessuras que
variam de 4 a 15m. O índice pluviométrico da RMC é da ordem de 1.500mm/ano.

Unidade Aquífera

UHGRH
Alto Iguaçu/Ribeira

Pré-Cambriana

Alto Tibagi
Cinzas/Itararé/Paranapanema 1 e 2
Litorânea
Alto Iguaçu/Ribeira

Carst

Alto Tibagi
Cinzas/Itararé/Paranapanema 1 e 2
Alto Iguaçu/Ribeira

Paleozóica Inferior

Alto Tibagi
Cinzas/Itararé/Paranapanema 1 e 2

3.5.5.10 UNIDADE AQUÍFERA COSTEIRA
Paleozóica Média-Superior

O aquífero costeiro ocupa uma área de 1.904km², sendo constituído por sedimentos de origem marinha e
eólica, e por uma sucessão de cordões arenosos dispostos, paralelamente, à linha de costa, formando dunas
irregulares com direções NE-SW. Na costa atual das baías e estuários, é comum a ocorrência de áreas planas
formadas por sedimentos argilo-arenosos correspondentes a antigos manguezais, baixios ou outros depósitos
de ambiente subaquático. Também são frequentes os leques aluviais formados pelos afluentes que descem das
serras. Na parte inferior, mais próximo das baías, as planícies são mais amplas, atingindo larguras superiores
a um quilômetro. Os terraços são menos frequentes e a maior parte da planície é de inundação. Tanto nas
planícies aluviais quanto nas planícies de cordões litorâneos, ocorrem elevações diversas, sustentadas por
rochas do embasamento cristalino.
No limite entre as áreas emersas e submersas, existem unidades de transição sujeitas às variações
diárias do nível do mar. Nas áreas onde a dinâmica litorânea é mais enérgica, como as costas de mar aberto e
aquelas localizadas próximas às entradas das baías, ocorrem as praias com sedimentos arenosos desprovidos
de vegetação. Nas costas mais protegidas, como as que orlam baías e estuários, a baixa energia ambiental
propicia a deposição de sedimentos médios e finos e de matéria orgânica.
Os aquíferos freáticos são representados pelos cordões arenosos e pelas dunas irregulares, cuja zona
saturada varia entre 10 e 30m de espessura. O índice pluviométrico médio anual é igual a 2.500mm. A vazão
média dos poços perfurados é da ordem de 8,7m³/h. Uma situação interessante de ocorrência de águas
subterrâneas no litoral paranaense se refere às cavas para extração de areia com as águas provenientes
de aquíferos freáticos. Numa cava (localizada no Imbocuí), cujo comprimento corresponde a 1.280m, largura
variando de 100 a 220m, com profundidade de 9m, encontram-se armazenados aproximadamente 750.000m3 de
água doce. Essas águas podem ser aproveitadas para o consumo humano, bem como para outras finalidades.

Alto Iguaçu/Ribeira
Médio Iguaçu
Alto Ivaí
Alto Tibagi
Cinzas/Itararé/Paranapanema 1 e 2
Alto Iguaçu/Ribeira

Paleozóica Superior

Médio Iguaçu
Alto Ivaí
Alto Tibagi
Baixo Tibagi
Cinzas/Itararé/Paranapanema 1 e 2
Alto Ivaí
Baixo Iguaçu
Baixo Ivaí/Paraná 1
Baixo Tibagi

Guarani

Cinzas/Itararé/Paranapanema 1 e 2
Médio Iguaçu
Paraná 3
Piquiri/Paraná 2

Guarani

Pirapó/Paranapanema 3 e 4
Alto Ivaí
Baixo Tibagi

3.5.5.11 UNIDADE AQUÍFERA ALUVIONAR
Os sedimentos aluvionares que merecem destaque, do ponto de vista hidrogeológico, são representados
pelas camadas de areias e de cascalhos existentes na calha do Rio Iguaçu. Os sedimentos aluvionares do
Rio Pequeno, afluente do Iguaçu, possuem até 5m de espessura e armazenam um volume de água estimado
em 4.000.000m³. São aquíferos extremamente vulneráveis à contaminação pelas águas que escoam no Rio
Iguaçu, nos períodos de chuvas, bem como podem se tornar influentes, o que significa receber parcela das
águas do rio como recarga para o lençol freático.
O quadro 3.5.4 traz a relação de cada unidade aquífera com as Unidades Hidrográficas de Gerenciamento
de Recursos Hídricos e Bacias Hidrográficas do Estado do Paraná.

Cinzas/Itararé/Paranapanema 1 e 2
Serra Geral Norte
Paraná 3
Piquiri/Paraná 2
Pirapó/Paranapanema 3 e 4
Serra Geral Sul
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Baixo Iguaçu
Médio Iguaçu

Bacia Hidrográfica
Iguaçu
Ribeira
Tibagi
Cinzas
Itararé
Litorânea
Iguaçu
Ribeira
Tibagi
Itararé
Iguaçu
Ribeira
Tibagi
Cinzas
Itararé
Iguaçu
Iguaçu
Ivaí
Tibagi
Cinzas
Itararé
Iguaçu
Ribeira
Iguaçu
Ivaí
Tibagi
Tibagi
Cinzas
Itararé
Paranapanema
Ivaí
Iguaçu
Ivaí
Paraná 1
Tibagi
Cinzas
Itararé
Paranapanema
Paranapanema
Iguaçu
Paraná 3
Paraná 2
Piquiri
Paranapanema
Paranapanema
Pirapó
Ivaí
Tibagi
Cinzas
Itararé
Paranapanema
Paranapanema
Paraná 3
Piquiri
Paranapanema
Pirapó
Iguaçu
Iguaçu

1

1
2

3
4

1
2

3

A demanda predominante no Estado é o abastecimento público, respondendo por aproximadamente
42%, seguido pelo setor industrial (24%), uso agrícola (21%) e pecuário (13%). O que menos demanda
é o minerário, com menos de 1%. Pode-se observar também que é a Bacia do Rio Iguaçu que apresenta a
maior demanda – praticamente 80% do Estado, requerida principalmente pelo abastecimento público. A
Unidade Hidrográfica do Baixo Tibagi tem a maior demanda do setor industrial; já ao uso agrícola e pecuário
correspondem as do Baixo Ivaí e do Baixo Iguaçu, respectivamente. O uso minerário, ainda que pequeno, tem
as maiores demandas no Médio e Baixo Iguaçu. Esses dados podem ser observados na tabela 3.5.3.

conclusão

Unidade Aquífera

UHGRH

Bacia Hidrográfica

Alto Ivaí

Ivaí
Ivaí
Paraná 1
Tibagi
Paraná 3
Paraná 2
Piquiri
Paranapanema 3
Paranapanema 4
Pirapó
Alto Iguaçu
Ribeira
Litorânea

Baixo Ivaí/Paraná 1
Baixo Tibagi
Paraná 3

Caiuá

Piquiri/Paraná 2
Pirapó/Paranapanema 3 e 4
Guabirotuba

Alto Iguaçu/Ribeira

Costeiro

Litorânea

TABELA 3.5.3 – DEMANDAS HÍDRICAS

FONTE: Paraná (2010b)

Bacia
Hidrográfica

Unidade
Hidrográfica

Cinzas

-

Iguaçu

O Paraná possui uma disponibilidade hídrica superficial total da ordem de 1,2 milhões de L/s, sem considerar
a contribuição dos rios Paraná e Paranapanema. Deste total, as bacias dos rios Iguaçu e Ivaí contribuem com
praticamente a metade desse potencial, caracterizando-se, as duas bacias, como as de maior disponibilidade.
Por outro lado, as bacias dos territórios afluentes aos rios Paraná e Paranapanema são as que apresentam
as menores disponibilidades totais.
Para determinação das disponibilidades hídricas superficiais (quadro 3.5.5), foram analisadas vazões
médias com permanência de 95% do tempo (Q95%) e vazão média de longo termo (QLt).

Itararé

Ivaí

QUADRO 3.5.5 – DISPONIBILIDADES HÍDRICAS SUPERFICIAIS

Bacia Hidrográfica

Unidade Hidrográfica(1)

Disponibilidades Hídricas Superficiais(2)
(L/s)
Q95%

Cinzas

–
Alto Iguaçu
Médio Iguaçu
Baixo Iguaçu
–
Alto Ivaí
Baixo Ivaí
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Alto Tibagi
Baixo Tibagi
–

27.796
48.191
146.728
291.256
34.342
94.440
233.008
77.044
30.047
3.350
1.826
16.580
19.859
157.173
9.439
16.468
57.750
66.136
75.724
111.095
1.153.170

Iguaçu
Itararé
Ivaí
Litorânea
Pirapó
Paranapanema
Paranapanema
Paranapanema
Paranapanema
Piquiri
Paraná 1
Paraná 2
Paraná 3
Ribeira
Tibagi
Total

1
2
3
4

Abastecimento
Público

Setor
Industrial

Setor Agrícola

Setor
Pecuário

Total

487 (29%)

390 (23%)

425 (25%)

379 (23%)

1.681 (3%)

8.095 (75%)

1.555 (15%)

1.066 (10%)

152 (1%)

10.868

Médio Iguaçu

650 (30%)

772 (36%)

498 (23%)

253 (12%)

2.173

Baixo Iguaçu

1.579 (73%)

674 (31%)

135 (6%)

1.129 (52%)

3.516

Total

10.324 (63%)

3.001 (18%)

1.699 (10%)

1.534 (9%)

16.557 (32%)

189 (19%)

497 (49%)

185 (18%)

143 (14%)

1.014 (2%)

Alto Ivaí

1.056 (32%)

627 (19%)

831 (25%)

803 (24%)

3.317

Baixo Ivaí

1.202 (22%)

1.029 (19%)

2.574 (47%)

665 (12%)

5.469

Total

Iguaçu

3.5.6 DISPONIBILIDADE HÍDRICA SUPERFICIAL E DEMANDAS

Demandas Por Uso
(L/s)

-

2.258 (26%)

1.656 (19%)

3.405 (39%)

1.468 (16%)

8.786 (17%)

Litorânea

-

618 (51%)

232 (19%)

349 (29%)

13 (1%)

1.212 (2%)

Pirapó

-

1.002 (38%)

1.142 (43%)

251 (10%)

233 (9%)

2.628 (5%)

Paranapanema 1

-

180 (27%)

22 (3%)

424 (64%)

39 (6%)

664 (1%)

Paranapanema 2

-

37 (14%)

12 (4%)

217 (78%)

12 (4%)

278 (1%)

Paranapanema 3

-

214 (17%)

214 (17%)

508 (41%)

131 (11%)

1.237 (2%)

Paranapanema 4

-

140 (25%)

97 (18%)

39 (7%)

275 (50%)

550 (1%)

Piquiri

-

1.042 (36%)

658 (23%)

321 (11%)

890 (30%)

2.910 (6%)

Paraná 1

-

52 (6%)

10 (1%)

667 (82%)

86 (11%)

815 (2%)

Paraná 2

-

44 (21%)

1 (0%)

32 (16%)

130 (63%)

207 (0%)

Paraná 3

-

1.343 (49%)

641 (24%)

290 (11%)

446 (16%)

2.719 (5%)

Ribeira

-

410 (41%)

255 (25%)

239 (24%)

104 (10%)

1.009 (2%)

Alto Tibagi

1.148 (24%)

3.027 (63%)

302 (6%)

337 (7%)

4.813

Baixo Tibagi

2.308 (54%)

325 (8%)

1.384 (32%)

266 (6%)

4.284

Total

3.456 (38%)

3.352 (37%)

1.686 (18%)

603 (7%)

9.097 (18%)

21.796 (42%)

21.796 (42%)

10.735 (21%)

6.485 (13%)

51.364 (100%)

Tibagi

Total

FONTE: PARANÁ (2010b)
NOTA: Considerando-se a demanda da mineração, além das descritas, o total é de 51.379 L/s. A demanda da mineração é de 15 L/s, a qual não foi considerada tendo
em vista que representa menos que 1% da demanda hídrica estadual.

A disponibilidade de água no Estado é suficiente para atender às necessidades de diferentes usos e
usuários de recursos hídricos.
Na maioria das bacias hidrográficas são utilizados menos de 10% dos recursos superficiais disponíveis
(figura 3.5.8). No entanto, é preciso considerar que essa situação, aparentemente confortável, não se mantém
quando se consideram as diferentes UHGRHs. Por exemplo, na Bacia Hidrográfica do Alto Iguaçu, a relação
disponibilidade/demanda é de 23%, ao passo que na UHGRH Baixo Ivaí, esta é de 4%. Comparativamente,
o risco de conflitos pelo uso da água é maior na primeira. Em uma escala mais aproximada, a Região

FONTE: Paraná (2010b)
(1) As unidades hidrográficas que subdividem bacias hidrográficas estão apresentando valores acumulados.
(2) Vazão outorgável 50% da Q95% Para atender aos atuais usos e usuários de recursos hídricos, são necessários aproximadamente 51 mil L/s.
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DISPONIBILIDADES E DEMANDAS
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FONTE: perh, 2010
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BALANÇO HÍDRICO

FIGURA 3.5.9 – BALANÇO HÍDRICO
FONTE: ÁGUASPARANÁ, 2008
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3.5.7 REDE ESTRATÉGICA DE MONITORAMENTO SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEO

Metropolitana de Curitiba, contida na UHGRH Alto Iguaçu e afluentes do Ribeira, tem em seu território um
número de usuários capaz de gerar demandas muito altas por água, o que potencializa conflitos, já que a
região está localizada nas cabeceiras do Rio Iguaçu, região com vazões específicas muito baixas.

A rede estratégica de monitoramento corresponde a 76 estações estratégicas de monitoramento e 262
poços piezométricos, distribuídos de forma a contemplar todas as 51 Áreas Estratégicas de Gestão (figura
3.5.10 e quadro 3.5.7).
As Áreas Estratégicas de Gestão se subdividem em bacias hidrográficas com os objetivos, entre outros,
de homogeneizar o recorte territorial de gestão; monitorar os efeitos das ações previstas no PLERH, quanto
à quantidade e qualidade dos recursos hídricos; servir como elementos de entrada (moldes) para os recortes
territoriais dos Planos de Bacia; e subsidiar a emissão de outorgas, fornecendo os limites máximos de vazões
outorgáveis nas sub-bacias.
As estações estão localizadas, sempre que possível, no exutório da área estratégica de gestão. Dos 76
pontos de monitoramento, 65 são existentes, complementados com duas estações a serem reativadas e seis
estações propostas. Da mesma forma, para a rede subterrânea também serão aproveitados poços existentes.
No critério de seleção das estações e quantificação de poços que integram a rede estratégica, foram
considerados o potencial risco à contaminação das águas e o grau de utilização das águas para atividades
antrópicas.

Balanço Hídrico
Uma situação alarmante diz respeito ao tratamento dos efluentes: há um deficit de praticamente 5.750L/s
do efluente gerado e do efluente tratado no Estado, portanto 30% dos efluentes do Estado são lançados
in natura. Outra constatação é que nenhuma bacia ou unidade hidrográfica possui 100% de tratamento. As
bacias do Paranapanema 1 e 2 apresentam os menores balanços; Paraná 2 e Piquiri apresentam os maiores.
A unidade hidrográfica do Alto Iguaçu, onde está localizada Curitiba e RMC, apresenta também um dos
menores balanços hídricos. As únicas bacias com demanda subterrânea maior que a demanda superficial são
Paranapanema 4 e Paraná 2. Somando-se as disponibilidades de cada unidade hidrográfica, tem-se que a
Bacia do Iguaçu possui maior disponibilidade, seguida da Bacia do Ivaí (figura 3.5.9 e quadro 3.5.6).

QUADRO 3.5.6 – SÍNTESE DO BALANÇO ENTRE DISPONIBILIDADES E DEMANDAS

Demandas Hídricas Totais
(L/s) (59)

Bacia Hidrográfica
Superficial

Subter.
1.169,1

Cinzas

Total
512,3

Efluentes Totais
(L/s)

Gerados (60) Coletado 61)
1.681,4
570,18

Tratados(61)
96,27

Lançamentos Totais
(L/s) (62)
Superf.
377,36

Subter.
511,17

Total
59,00

Q95%
570,18

Disponibilidades
Hídricas
Superficiais (L/s)
(65)
Balanço p/ Q95%
27.796,31

Balanço entre
Disponibilidades e Demandas
(L/s) (68)
%
27.138,40

97,63

Alto Iguaçu(2)

9.560,9

1.311,4

10.872,4

4.425,55

2.489,66

3.292,09

4.098,99

326,56

4.425,55

48.190,69

42.728,76

88,67

Médio Iguaçu(2)

11.352,9

1.694,7

13.047,6

5.306,66

2.650,25

3.749,68

4.911,41

395,25

5.306,66

146.727,97

140.286,50

95,61

Baixo Iguaçu(2)

13.495,7

3.068,6

16.564,3

6.697,06

2.962,78

4.575,15

6.103,32

593,74

6.697,06

291.256,13

283.863,75

97,46

887,7

126,5

1.014,2

437,49

26,67

355,64

411,08

26,42

437,49

34.341,79

33.865,19

98,61

Alto Ivaí(2)

2.113,6

1.203,6

3.317,2

1.059,43

164,85

634,11

912,25

147,18

1.059,43

94.440,00

93.238,61

98,73

Baixo Ivaí(2)

6.552,5

2.233,8

8.786,3

2.580,67

568,10

1.726,22

2.282,65

298,02

2.580,67

233.008,43

228.738,61

98,17

Litorânea

1.191,7

20,7

1.212,4

471,54

105,84

145,23

404,18

67,36

471,54

77.044,20

76.256,70

98,98

Pirapó

1.983,6

644,1

2.627,8

1.482,86

314,67

1.188,56

1.382,89

99,97

1.482,86

30.046,64

29.445,89

98,00

Paranapanema 1

581,2

83,3

664,5

103,65

68,88

80,93

94,40

9,25

103,65

3.349,54

2.862,73

85,47

Paranapanema 2

263,8

13,8

277,6

26,09

14,36

23,55

25,96

0,13

26,09

1.825,97

1.588,16

86,98

Paranapanema 3

998,0

239,4

1.237,5

422,02

35,88

340,94

396,58

25,44

422,02

16.580,32

15.978,85

96,37

Paranapanema 4

256,9

293,4

550,3

162,43

13,14

87,95

138,74

23,69

162,43

19.858,97

19.740,83

99,41

Piquiri

1.523,0

1.386,9

2.909,9

1.090,47

199,40

707,60

956,58

133,88

1.090,47

157.173,83

156.607,46

99,64

Paraná 1

696,7

119,1

815,8

47,35

9,27

17,27

40,26

7,10

47,35

9.439,21

8.782,78

93,05

Paraná 2

58,0

149,1

207,1

24,38

6,09

6,42

18,91

5,47

24,38

16.467,89

16.428,83

99,76

Paraná 3

1.710,3

1.008,7

2.719,0

1.220,55

285,67

782,00

1.083,28

137,26

1.220,55

57.749,92

57.122,92

98,91

Ribeira

788,8

223,4

1.012,2

333,16

34,91

170,07

282,20

50,96

333,16

66.136,18

65.629,59

99,23

Alto Tibagi(2)

4.474,6

340,0

4.814,7

2.599,00

356,47

2.265,00

2.495,19

103,81

2.599,00

75.724,43

73.744,99

97,39

Baixo Tibagi(2)

7.835,1

1.264,1

9.099,2

3.937,03

1.157,93

3.276,96

3.730,23

206,80

3.937,03

111.094,83

106.989,97

96,31

Iguaçu(1)
Itararé
Ivaí(1)

Tibagi(1)

TOTAL

39.991,95

11.387,36

51.379,31

19.606,93

5.899,86

13.861,85

FONTE: PARANÁ (2010b)
(1) Bacias hidrográficas que possuem a área subdividida em unidades hidrográficas de gerenciamento de recursos hídricos.
(2) As unidades hidrográficas estão apresentando valores acumulados. Cabe destacar que a área do Iguaçu aqui identificada contempla exclusivamente a área interna
ao Estado do Paraná.
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17.862,44

1.744,49

19.606,93

1.153.170,17

1.131.040,67

98,08
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FIGURA 3.5.10 – REDE ESTRATÉGICA DE MONITORAMENTO SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA
FONTE: ÁGUAS PARANÁ, 2014.
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Para a rede de monitoramento das águas superficiais, foram definidos cinco grupos de monitoramento,
com parâmetros específicos associados às principais características de uso e cobertura da terra e aos usos
e usuários dos recursos hídricos:
Grupo I: para todas as estações de monitoramento
Grupo II: em áreas de mananciais
Grupo III: em áreas de ocupação urbana e industrial
Grupo IV: em áreas industriais e de mineração
Grupo V: em áreas agrícolas

continua

Bacia
Hidrográfica

Unidade Hidrográfica



Área Estratégica
de Gestão

Nome da Estação

Cu0rso d’Água

IVA.01

Tereza Cristina

Rio Ivaí

IVA.02

Uba do Sul

Rio Ivaí

IVA.03

Porto Bananeiras

Rio Ivaí

IVA.01

Porto Paraíso do Norte

Rio Ivaí

IVA.02

Novo Porto Taquara

Rio Ivaí

Colônia Rio Verde

Rio Guaraqueçaba

Passo do Vau

Rio Taquacaba

Pinguela

Rio Cachoeira

Morretes

Rio Nhundiaquara

UHE Cubatão – Canal
de Fuga

Rio Cubatão

UHE Jurumirim

Rio Paranapanema

UHE Ourinhos

Rio Paranapanema

UHE Salto Grande

Rio Paranapanema

UHE Canoas I

Rio Paranapanema

UHE Canoas II

Rio Paranapanema

(1)

Afl uente do Rio Paranapanema

(1)

Afl uente do Rio Paranapanema

(1)

Afl uente do Rio Paranapanema

UHE Capivara

Rio Paranapanema

(1)

Afl uente do Rio Paranapanema

UHE Taquaruçu

Rio Paranapanema

UHE Rosana

Rio Paranapanema

(1)

Rio Ribeirão do Diabo



Alto Ivaí



IVAÍ




Baixo Ivaí/Paraná 1

Para as águas subterrâneas, os poços selecionados irão monitorar principalmente: temperatura, nível de
pH, íons, nutrientes, agrotóxicos, entre outros.
LITORÂNEA

Litorânea

BL.01

QUADRO 3.5.7 – ESTAÇÕES ESTRATÉGICAS DE MONITORAMENTO
continua

Bacia
Hidrográfica
CINZAS

Unidade Hidrográfica
Itararé, Cinzas e
Paranapanema 1 e 2

Área Estratégica
de Gestão

Curso d’Água

CZ 01

Andirá

Rio das Cinzas

CZ 02

Porto Santa Terezinha

Rio Laranjinha

Barragem Iraí

Rio Iraí

Olaria do Estado

Rio Iraí

(1)

Dentro da área cercada da Sanepar, junto
da comporta do canal de Água Limpa

PARANAPANEMA 2

PN2.01

IGA.02

Ponte BR-277

Rio Iguaçu

PARANAPANEMA 3

PN3.01

IGA.03

ETE Araucária

Rio Iguaçu

IGA.04

Balsa Nova

Rio Iguaçu

IGA.05

Porto Amazonas

Rio Iguaçu

IGA.06

São Bento

Rio da Várzea

São Mateus do Sul

Rio Iguaçu

Divisa

Rio Negro

Fluviópolis

Rio Iguaçu

Porto Vitória

Rio Iguaçu

União da Vitória

Rio Iguaçu

UHE Foz da Areia

Rio Iguaçu

UHE Santa Clara

Rio Jordão

UHE Fundão

Rio Jordão

UHE Derivação do
Jordão

Rio Jordão

IGM.03

UHE Segredo

Rio Iguaçu

IGB.01

UHE Salto Santiago

Rio Iguaçu

IGB.02

Águas do Verê

Rio Chopim

IGB.03

UHE Salto Osório

Rio Iguaçu

IGB.04

UHE Salto Caxias

Rio Iguaçu

Estreito Iguaçu Novo

Rio Iguaçu

Salto Cataratas

Rio Iguaçu

Colônia Barro Preto

Rio Itararé

(1)

Foz do Rio Jaguarialva

UHE Chavantes

Rio Paranapanema

IGA.01

Alto Iguaçu, Afl uentes do Rio
Negro e Afl uentes do Ribeira

Nome da Estação

PARANAPANEMA 1 Itararé, Cinzas e
Paranapanema 1 e 2

PN3.02
Pirapó e Paranapanema 3 e 4
PARANAPANEMA 4
PN4.01

IGA.07

IGUAÇU

PARANÁ 1

Baixo Ivaí/Paraná 1

PR1.01

Porto São José

Rio Paraná

PARANÁ 2

Piquiri/Paraná 2

PR2.02

(1)

Rio do Veado

Guaíra

Rio Paraná

Novo Três Passos

Arroio Guaçu

São Francisco
Verdadeiro

Rio São Francisco Verdadeiro

UHE Itaipu

Rio Paraná

São Francisco Falso

Rio São Francisco Falso

PR3.01

IGM.01

Afl uentes do Médio Iguaçu
IGM.02

PARANÁ 3

Paraná 3

PIQUIRI

PIRAPÓ

Piquiri/Paraná 2

Pirapó e Paranapanema 3 e 4

IGB.05
IT.01
Itararé, Cinzas e
Paranapanema 1 e 2
IT.02

PR3.02
PR3.03

Afl uentes do Baixo Iguaçu

ITARARÉ

PN1.01

RIBEIRA

Alto Iguaçu, Afl uentes do Rio
Negro e Afl uentes do Ribeira

PQ.01

Foz do Cantu

Rio Piquiri

PQ.02

Porto Formosa

Rio Piquiri

PQ.03

Balsa Santa Maria

Rio Piquiri

PI.01

Porto Flórida – PI-05

Rio Pirapó

PI.02

Santa Fé

Rio Bandeirantes do Norte

PI.03

Vila Silva Jardim

Rio Pirapó

RB.01

Pedra Branca

Rio Açungui

RB.02

Capela da Ribeira

Rio Ribeira do Iguapê
Rio Capivari

RB.03

Barragem Capivari –
Montante
UHE Capivari Cachoeira

Rio Capivari

Córrego Comprido

Rio Pardo

RB.04
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Na bacia do Cinzas, Itararé, Paranapanema 1 e 2, Ivaí, Paraná 1 e 2, e Piquiri os resultados apontam
a qualidade da água como boa e regular. Nas bacias do Tibagi e Paraná 3, os resultados apontam que a
qualidade da água é considerada boa. E nas bacias do Pirapó e do Paranapanema 3 e 4, não há informações
suficientes para avaliar o IQA.

conclusão

Bacia
Hidrográfica

Unidade Hidrográfica

Alto Tibagi
TIBAGI
Baixo Tibagi

Área Estratégica de
Gestão

Nome da Estação

Curso d’Água

TIA.01

Engenheiro Rosaldo Leitão

Rio Tibagi

TIA.02

Barra Ribeirão das Antas

Rio Tibagi

TIA.03

Fazenda Manzanilha

Rio Iapó

TIB.01

Cebolão

Rio Tibagi

TIB.02

Chácara Ana Cláudia

Rio Tibagi

TIB.03

Ponte Preta

Rio Congonhas

3.5.9 EVENTOS CRÍTICOS
Cheias
Conforme registros da Defesa Civil, nos eventos de cheias ocorridos de 2000 a 2008, a população afetada
estava localizada principalmente no Alto Iguaçu (RMC), na Unidade Hidrográfica do Alto Ivaí e na Bacia
Hidrográfica do Pirapó. Historicamente, os eventos de cheias de maior impacto aconteceram em 1980, 1981,
1982, 1983, 1992, 1993 e 1995, atingindo principalmente os municípios de União da Vitória, Porto Amazonas
e São Mateus do Sul.

FONTE: Paraná (2010b)
(1) Estações estratégicas de monitoramento propostas.

3.5.8 ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA
Para estimar a situação de qualidade da água nos rios do Estado, utiliza-se o Índice da Qualidade da
Água (IQA).

Erosão
Por suas características de solo e declividade, grande parte da área estadual tem baixa capacidade de
resistência ao manejo agrícola motomecanizado. Destaque especial cabe à erosão urbana e periurbana no
noroeste do Estado, em função da fragilidade do solo do Arenito Caiuá.

Este índice é composto por um produtório interpolado de nove parâmetros: coliformes fecais,
pH, DBO, nitrogênio total, fósforo total, temperatura, turbidez, resíduo total e OD.
Dependendo do valor do IQA obtido, que varia numa escala de 0 a 100, a qualidade da água pode
ser considerada, conforme ponderação demonstrada no quadro 3.5.8.

Riscos ambientais
A partir do mapeamento de acidentes ambientais realizado pelo IAP, o PLERH/PR fez a agregação de
dados por Bacia e Unidade Hidrográfica e estabeleceu uma metodologia de hierarquização dos potenciais
riscos de acidentes ambientais sobre mananciais. As classes potenciais de riscos estabelecidas (alta, média
ou baixa) estão associadas ao tipo e à gravidade dos possíveis acidentes. Foram considerados como fatores
de risco: o sistema-viário, oleodutos e poleodutos, as disposições finais de resíduos sólidos e as áreas
urbanas. Pela densidade de ocupação e infraestrutura, a região leste do Estado tem o maior potencial de
risco de acidentes ambientais atingindo mananciais. Eventos extremos em 2011 resultaram em catástrofes,
com perdas materiais, interrupção de rodovias e perdas de vidas na região litorânea.

QUADRO 3.5.8 – CATEGORIAS DO IQA
Categoria

Ponderação

ótima
boa
regular
ruim
péssima

79 < IQA 100
51 < IQA 79
36 < IQA 51
19 < IQA36
IQA 19

FONTE: Paraná (2010b)

Secas e estiagens
Segundo dados da Defesa Civil, os períodos prolongados de baixa pluviosidade são mais frequentes na
Bacia do Pirapó e nas unidades hidrográficas do Baixo Iguaçu e Paraná 3.

Na Unidade Hidrográfica Litorânea, o IQA mostra a predominância das qualidades boa e regular. Por
outro lado, não há uma tendência definida de melhora ou piora da qualidade ao longo do tempo, conforme
indicam as séries históricas dos últimos 15 anos. De maneira geral, os parâmetros utilizados na avaliação da
qualidade da água situam-se dentro dos limites das referidas categorias.
Nas unidades do Alto Iguaçu e Ribeira, e do Médio e Baixo Iguaçu, o IQA aponta, entre os afluentes
do Alto Iguaçu, que há predominância das qualidades boa e regular nos rios Pequeno, Piraquara, Tumiri,
Cachoeira, Curralinho, Canguiri e Iraizinho. Nos rios Iraí, Itaqui, do Meio 1 e 2 e Timbu, predomina a
qualidade regular, e no Palmital a qualidade é ruim. No Rio Passaúna, a qualidade é considerada regular. Os
afluentes do Iguaçu, também considerados com boa qualidade, são: Miringuava, Miringuava Mirim, Verde,
Maurício, Despique, Cachoeira, Cotia, dos Patos e Faxinal. A condição ruim, no corpo principal do Alto
Iguaçu, é principalmente influenciada pelos afluentes da margem direita, que drenam a cidade de Curitiba,
como os rios Belém, Ivo, Atuba, Bacacheri, Padilha, Barigui, Água Verde, Fanny e Parolin, caracterizados
como “poluídos e extremamente poluídos”.
Ao sair da Região Metropolitana de Curitiba, em Porto Amazonas, a qualidade da água melhora, mas
ainda é classificada como poluída. A qualidade dos reservatórios do Médio Iguaçu varia de “moderadamente
degradada”, em Foz do Areia e Segredo, a “pouco degradada”, nos reservatórios de Santiago, Osório e Caxias.
Na Bacia Hidrográfica do Ribeira, de maneira geral, os parâmetros utilizados para avaliação da qualidade
das águas situam-se dentro do limite das categorias. A exceção fica por conta dos parâmetros coliformes e
fósforo total, que frequentemente excedem esses limites e, eventualmente, DBO.

Ressacas marítimas
O litoral do Paraná é atingido frequentemente por ressacas marítimas. As ressacas mais intensas que
atingem o litoral têm como origem ciclones formados tipicamente após a entrada de uma frente fria. As
principais ressacas marítimas registradas aconteceram nos anos de 1976, 1979, 1993, 1994, 1996 e 2001.
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recursos naturais e, assim, a própria vida na Terra. Esforços substanciais devem ser empenhados para reverter
a perda da biodiversidade e dos serviços ambientais. Isso deve ser feito por meio de políticas e ações
que integrem, completamente, a biodiversidade às políticas de planejamento de uso e cobertura da Terra,
incorporando seu valor econômico na tomada de decisão e implementando políticas que impeçam a perda da
biodiversidade e promovam seu uso sustentável.
Nesse capítulo do Zoneamento Ecológico-Econômico serão abordados, para caracterizar a biodiversidade
paranaense, os componentes temáticos de flora e fauna.
Ressalte-se que o Paraná apresenta grande variedade de ambientes naturais e paisagens, possuindo
originalmente uma cobertura vegetal muito diversificada e uma fauna com riqueza de espécies. Tal diversidade
é determinada pela grande variação dos fatores ambientais regionais, notadamente a geologia, o relevo e os
solos, todos, por sua vez, regulados e modificados pelos microclimas locais, que determinaram a formação
de uma rica diversidade de ambientes e de espécies e zonas de contato entre estes ambientes (ecótonos).
No Estado existe ainda uma situação particular, que é o fato de que a linha do trópico de Capricórnio
cruza seu território, representando um limite geográfico entre regiões tropicais e subtropicais. A vegetação
naturalmente se adaptou a esta particularidade e às diferentes condições fisiográficas do território paranaense
(clima, solo, hidromorfismo, exposição, topografia, altitude, entre outras), mostrando-se igualmente
diversificada. Tais condições também repercutem nas diversas espécies que caracterizam a fauna do Estado,
em função da diversidade de biomas e ecossistemas.

Camila Cunico, Instituto de Terras, Cartografia e Geologia – ITCG
Marciel Lohmann, Sistema Meteorológico do Paraná – SIMEPAR
Edson Struminski – Engenheiro Florestal – Colaborador
Jurandyr Luciano Sanches Ross – Orientador Técnico-Científico do ZEE-PR
A diversidade biológica ou biodiversidade tem sido cada vez mais reconhecida como um dos elementos
centrais para o desenvolvimento e bem-estar da humanidade e grande responsável pelo equilíbrio ambiental
global. Embora apenas uma pequena parte de seus componentes tenha sido adequadamente estudada e seus
benefícios futuros ainda não sejam totalmente conhecidos, tem-se valorizado cada vez mais sua capacidade
de gerar benefícios socioeconômicos, devido ao seu potencial como matéria-prima para diferentes campos
do conhecimento.
Segundo Albagli (1998), as discussões inerentes à biodiversidade despontam principalmente durante
a década de 1980, ao lado de outras temáticas de relevância ambiental, tais como: alterações climáticas,
poluição dos ambientes e devastação das florestas.
De acordo com a autora supracitada, o conceito de biodiversidade inclui todos os produtos da evolução
orgânica, ou seja, toda a vida biológica no planeta, em seus diferentes níveis (de gens até espécies e
ecossistemas completos), bem como sua capacidade de reprodução. Sob essa ótica, a biodiversidade é
elemento essencial para o equilíbrio ambiental, capacitando os ecossistemas a reagirem melhor às alterações
sobre o meio ambiente causadas por fatores naturais e sociais.
A Convenção da Diversidade Biológica (CDB), preconizada pelo Ministério de Meio Ambiente (MMA)
(BRASIL, 2000), traz como definição para a diversidade biológica a variabilidade de organismos vivos de
todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas
aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, abrangendo ainda a diversidade dentro de espécies,
entre espécies e de ecossistemas.
Segundo Fonseca1 (1991 apud FACHIM; GUARIM, 1995), a ideia de biodiversidade é ampla, pois incorpora
também a diversidade de raças e variedades, e permite definir a diversidade comparativa entre os ecossistemas
e habitats.
A Política Nacional da Biodiversidade, por meio do Decreto Federal nº. 4.339 de 22 de agosto de 2002,
tem como objetivo geral a promoção, de forma integrada, da conservação da biodiversidade e da utilização
sustentável de seus componentes, com a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização
dos recursos genéticos, de componentes do patrimônio genético e dos conhecimentos tradicionais associados a
esses recursos. Para atingir tal objetivo, é fundamental elencar componentes para ação, tais como: conhecimento
da biodiversidade; conservação; utilização sustentável; monitoramento, avaliação, prevenção e mitigação de
impactos; além de garantir acesso aos recursos genéticos; diretrizes voltadas à educação, sensibilização pública,
divulgação sobre a biodiversidade; e, por fim, o fortalecimento jurídico para a gestão da biodiversidade.
A evolução da discussão em torno da relevância da biodiversidade pode ser entendida como um
desdobramento do movimento ambientalista, uma vez que a diversidade biológica é um dos elementos
centrais para o desenvolvimento e bem-estar da humanidade. No entanto, para que se possa explorar
adequadamente a biodiversidade é necessário garantir a manutenção e disponibilidade dos recursos no meio
ambiente. Sendo assim, é fundamental a implementação de mecanismos de conservação ambiental e modelos
de desenvolvimento sustentáveis.
Dessa forma, Albagli (1998) afirma que a biodiversidade possui um duplo significado: enquanto elemento
essencial de suporte à vida e enquanto reserva de valor futuro.
Sob essa ótica, o valor da biodiversidade é incalculável. Abriga um valor funcional na natureza física e
biológica e também apresenta um valor patrimonial, que está diretamente associado à história da Terra e da
vida aqui existente (MANOSSO; ONDICOL, 2012).
A redução da biodiversidade compromete a sustentabilidade do meio ambiente, a disponibilidade de
1
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consequência, os polos acumularam mais água sob a forma de gelo, resultando na redução do nível médio
dos mares, deixando expostas grandes faixas de terras antes ocupadas pela água do mar.
A perda de umidade foi a maior alteração climática durante o período da última glaciação no atual
território brasileiro. A redução de temperaturas também foi sentida, mas ela foi significativa somente nas
grandes latitudes e altitudes, onde houve redução suficiente para que as geleiras polares e de montanhas
se expandissem (VIADANA, 2000). Com menos água, as florestas tropicais e subtropicais foram se retraindo
às áreas de permanência da umidade, em locais que são reconhecidos hoje como “Refúgios do Pleistoceno”.
Estas mudanças climáticas perduraram alguns milhares de anos. Durante este período, a cobertura
vegetal higrófita sofreu um grande impacto e redução territorial, perdendo sua capacidade competitiva com
as plantas xerófitas que foram favorecidas ecologicamente e avançaram sobre um novo arranjo espacial.
Porém, mesmo com o considerável avanço das floras xerófitas em decorrência da aridificação e
semiaridificação, as floras higrófitas não foram extintas. As florestas se reduziram a agrupamentos de
refúgios acantonados em sítios topográficos preferenciais para captação de umidade. Neste sentido, na
Serra do Mar (figura 4.1.1), entre Santa Catarina e Espírito Santo, devem ter sido formados refúgios em
faixas descontínuas, na testada superior das escarpas mais expostas à umidade, enquanto as terras baixas
costeiras, estendidas para setores da plataforma continental, eram relativamente muito mais secas. Como o
processo evolutivo não para, em cada refúgio começou a funcionar o relógio da evolução, com a criação de
subespécies ou novas espécies, em função de tensões ecológicas.
Espécies arbóreas da Floresta Ombrófila Mista e da Floresta Estacional possivelmente se refugiaram nos fundos
de vales. Locais como os canyons dos rios paranaenses certamente tiveram grande importância na manutenção
desta flora. Assim, é possível que grandes conjuntos de florestas de Araucária estivessem muito distantes do
Segundo Planalto, dentro dos vales dos rios do Terceiro Planalto, hipótese aventada por Ab’Sáber (1971).
Já no interior do continente, na borda sul, houve o avanço de vegetação campestre e de campos mistos
junto a um núcleo menos denso de Araucárias. Este núcleo florestal, por sua vez, se expandiu para áreas
frias ao norte, atingindo porções altas das serras paulista, fluminense e mineira (AB’SÁBER, 1971; VIADANA,
2000), ou então migrou pelos vales frios e úmidos dos rios (HAUCK, 2009).

Edson Struminski – Engenheiro Florestal, Colaborador
Este texto apresenta algumas considerações que buscam aprimorar a compreensão sobre o marcante papel
desempenhado pela vegetação natural existente no território paranaense nos processos de transformação da
ecologia da paisagem do Estado, a partir de mudanças climáticas ocorridas no passado.
Como ponto de partida, será apresentada a evolução da vegetação a partir de eventos ocorridos entre
12 e 18 mil anos atrás, durante a última grande glaciação ocorrida no planeta (final do Pleistoceno),
com mudanças climáticas que continuam ocorrendo na época que vivemos atualmente (Holoceno). Estas
glaciações criaram um clima árido e frio no Paraná, cujos reflexos podem ser encontrados até os dias atuais.
Esses eventos motivaram a elaboração de um primeiro estudo biogeográfico consistente para a América
do Sul, conhecido como Teoria dos Refúgios do Pleistoceno. Com base na Teoria dos Refúgios será possível
não apenas compreender a evolução da vegetação, em tempos passados, mas também realizar prognósticos
futuros para o território paranaense, considerando a predição de mudanças climáticas para o planeta.

4.1.1 VEGETAÇÃO NATURAL DO PARANÁ NO FIM DO PLEISTOCENO E DURANTE O HOLOCENO
Considera-se que o Estado do Paraná apresentava antes de 1500, anteriormente, portanto, à colonização
europeia, formações vegetais muito distintas, comportando densas florestas tropicais estacionais nos planaltos
interiores, florestas tropicais das encostas da Serra do Mar e florestas subtropicais onde predominavam verdadeiros
fósseis vivos, as Araucárias (Araucaria angustifolia), cuja origem remete ao Triássico Tardio (cerca de 220 milhões
de anos atrás, uma espécie anterior, portanto, à desintegração do megacontinente Gondwana). Também podiam
ser encontradas, no Paraná, manchas de cerrados e áreas abertas de campos naturais, sem presença de árvores,
os quais formam ecótonos fitogeográficos que foram objeto de curiosidade e estudo, ou mesmo, perplexidade já
para os primeiros cientistas viajantes que passaram pelo Paraná, no início do século XIX.
No entanto, foi somente com Maack (AB’SÁBER, 1981) que foi possível estudar a evolução da vegetação
do sul do Brasil, tendo em conta os conhecimentos sobre as glaciações pleistocênicas.
Em 1930, Maack propôs uma hipótese espantosa, considerando o avanço da destruição das áreas florestais do
Paraná na época. Ele sugeriu que as paisagens meridionais do Brasil simplesmente ainda não haviam atingido um
estágio de climax, ou mesmo ocupado todo seu espaço potencial, em situação ainda de avanço sobre os campos.
Segundo ele, ainda era possível “observar o avanço das matas a partir de isolados capões de cabeceiras nas
regiões, onde o equilíbrio natural não foi perturbado pela queima de roças ou queima regular dos campos. Este
fenômeno ocorria principalmente na zona limítrofe das florestas com os Campos Gerais” (MAACK, 1981, p.200).
Conforme observa Hauck (2009), além de testemunhar as alterações da natureza no Estado, Maack foi capaz
de teorizar as origens da vegetação original do domínio das Araucárias, atribuindo às alterações climáticas
recentes um papel de suma importância para explicar a total oposição das fácies de paisagens florestais e abertas.
Segundo esse autor, a documentação paleontológica, paleobotânica, palinológica e a interpretação de
indicadores ambientais, evidenciam que nem sempre, no decorrer do Pleistoceno (que teve a duração de
cerca de 1 milhão de anos), os domínios de natureza tiveram as mesmas feições geobotânicas e a mesma
distribuição existente no início da colonização portuguesa no Brasil. Tais evidências são de um passado
geologicamente recente (final do Pleistoceno) mais frio e mais seco que influenciou na retração, com
uma desintegração ecológica inicial (resistasia) e posterior expansão, da cobertura vegetal dos domínios
morfoclimáticos, que tenderiam a um novo equilíbrio (biostasia) de caráter florestal. Os estudos realizados
nas décadas de 1960 e 1970 e a reunião dos conhecimentos acumulados destes estudos, geraram subsídios
importantes para a formulação da Teoria dos Refúgios Vegetacionais por Ab’Sáber, Haffer, Prance e Vanzolini,
um primeiro e consistente modelo biogeográfico para a América do Sul.
A Teoria dos Refúgios surgiu, segundo Viadana (2000), pela constatação da existência deste clima mais
seco e frio, cujo ápice de aridez ocorreu entre 12 e 18 mil anos atrás, estando relacionada com a glaciação
de Würm-Wisconsin. Durante este período, houve uma redução da temperatura média do planeta. Como

FIGURA 4.1.1 – REFÚGIOS ALTOMONTANOS NA SERRA DO MAR (PICO PARANÁ – ANTONINA)

FONTE: O autor
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utilizados como pastoreio livre de gado. Entretanto, de 1530 até tempos recentes, ele era menor do que no
período anterior assinalado por Behling (1997), mas tomaram enorme proporção quando apareceram pólens
de plantas domesticadas, como pinus e milho, o que caracteriza uma ocupação humana mais presente e
impactante.
Finalmente, o aumento da temperatura, nos séculos mais recentes, permitiram nova expansão da
vegetação florestal tropical, em detrimento das florestas temperadas, campos e cerrados.
Mesmo assim, este processo não chegou a se completar. No processo de retropicalização não houve uma
total recomposição da vegetação higrófita, pois mesmo nos atuais domínios úmidos existem geótopos onde
as condições edáficas e microclimáticas dão condição para a permanência da vegetação seca, com a presença
de indivíduos da fase resistásica da paisagem (AB’SÁBER, 1992). Remanescentes desta antiga cobertura
vegetal encontram-se preservados em sítios com condições edáficas e microclimáticas diferenciais, como em
Campo Mourão (HAUCK, 2009), Sabáudia, Astorga e Maringá (STRAUBE, 1998).
Assim, sobre lajedos e afloramentos rochosos, por exemplo, onde os raios solares promovem a evaporação
da umidade, há, em grande extensão do Sudeste, Sul e Centro-Oeste do país, a ocorrência de espécies
relictuais dos climas secos pleistocênicos, sobretudo gramíneas, cactáceas e bromélias de chão (figura 4.1.2),
que são, nas palavras de Ab’Sáber (2003), “fatos isolados, de diferentes aspectos físicos ecológicos inseridos
no corpo geral das paisagens habituais” e que comportam novos ou antigos “relictos, enclaves, redutos e
refúgios” de vegetação.

Porém, embora a proposição central da Teoria dos Refúgios Florestais, de acordo com Ab’Sáber (1992),
esteja relacionada com a grande fase terminal de desintegração resistásica da vegetação da América
tropical, do final do Pleistoceno, ela inclui necessariamente, conforme Hauck (2009), a possibilidade de
tentar acompanhar a recomposição da tropicalidade úmida ao longo dos últimos milênios e que explica a
paisagem encontrada pelos colonizadores europeus ao chegar ao Paraná.
De modo geral, com a retomada gradativa do calor e da umidade, os processos de retração florestal se
inverteram e a vegetação úmida tropical refugiada passa a se expandir em detrimento da cobertura xerófila
ou subxerófila. As florestas começaram a andar, se reuniram e deram origem à Floresta Atlântica e à Floresta
Amazônica nas suas configurações territoriais modernas.
No Paraná, ainda no Pleistoceno, é possível que as grandes drenagens da região tenham abrigado refúgios
das Florestas Ombrófila Mista e Estacional Semidecidual. Através de estudos paleoambientais, Behling (1998)
pôde datar a ocorrência de carvão e material carbonizado, bem como coletar pólens das plantas e determinar
qual era o tipo de cobertura vegetal existente na região dos planaltos paranaenses durante todo o Holoceno.
Nos estudos paleopalinológicos de Behling (1997) nos Campos Gerais, foram encontrados e identificados
pólens de plantas destes refúgios estacionais. Trata-se de espécies que têm pólens que se dispersam
facilmente por vento, o que justifica sua presença em regiões tão distantes da sua área de ocorrência atual.
Porém, o Holoceno foi um período que também conheceu várias mudanças climáticas e outros eventos
ambientais que influíram em mudanças na vegetação.
De acordo com Behling (1997), durante o Pleistoceno Terminal (de 12.480 a 9.660 AP) eram raros os
registros de incêndio e predominavam campos em detrimento das florestas. No Holoceno inferior e médio (9669
– 2850 AP) as massas de ar tropicais continentais invadiram os planaltos sulinos e não permitiam a atuação
mais incisiva das frentes polares. As condições climáticas começaram a mudar nos planaltos, resultando em
aumento de temperaturas, mas não de pluviosidade, período denominado de Otimum climaticum por Ab’Sáber
(1980). A flora sensu stricto de cerrado e também da Floresta Semidecidual, refugiadas em sítios protegidos
das geadas e de outros fatores climáticos limitantes para este tipo de vegetação, passaram e se expandir.
Como a umidade continuou aumentando, as Florestas Estacionais acabaram se expandindo sobre os cerrados.
No sudoeste do Estado, ao longo do vale do Rio Iguaçu e Paraná, possivelmente havia um grande
refúgio de Florestas de Araucária. A maneira como Maack (1948) classificou a fitogeografia da região, como
“Mata subtropical do Terceiro Planalto”, atesta a história da região durante o Holoceno, quando espécies
da Floresta Estacional invadiram a Ombrófila Mista. Este refúgio de Florestas Ombrófilas Mistas deve ter se
tropicalizado nos últimos milênios, afogado que foi pelas florestas estacionais, re-expandidas a partir de
refúgios situados no norte do Paraná e oeste de São Paulo, criando um cenário de competição em evolução,
para nossa sorte, descrito por Maack (1948), antes de sua inteira destruição.
Assim, inicialmente, a mudança climática deu condição à vegetação estacional de habitar os vales
anteriormente ocupados pela vegetação florestal mista. Houve um acréscimo de florestas e os campos
recuaram, mas apareceram algumas novas espécies, pois houve, neste período, um registro significativo de
ocorrência de carvão e material carbonizado. Behling (1997) atribui a esta mudança um acréscimo de espécies
da família das Poaceaes (gramíneas), que têm alta fl amabilidade. Ao mesmo tempo, ocorrem registros de
presença humana e não é descartado que grupos paleoindígenas fizessem uso do fogo. As Araucárias ainda
não dominavam a paisagem.
Houve uma nova redução das temperaturas a partir do Holoceno tardio (2850-1530 AP), como atesta
Bigarella (1964), com um acentuado aumento na umidade dos planaltos, promovendo a expansão da Floresta
de Araucária sobre os campos, ainda abundantes, e a retração de outras formações, florestais e abertas. Este
fenômeno ocorreu em locais que começaram a apresentar pelo menos 11 meses com umidade constante e não
foi limitado ao sul do Brasil, ocorrendo também no sudeste, que abrigava refúgios antigos de Araucárias em
vales protegidos (BEHLING, 1997).
Neste período foi encontrado o maior porcentual de carvão e material carbonizado. Se de um lado houve
uma redução do tempo de estiagem anual que proporcionou uma expansão da Araucaria angustifolia, de outro
evidenciou-se que o incêndio independe de um período seco e está relacionado com a presença de material
combustível, no caso, proveniente da espécie arbórea predominante: a Araucária. A presença de incêndios
foi também constatada nos tempos de Colônia, quando os campos adjacentes aos capões de Araucária eram

FIGURA 4.1.2 – BROMÉLIA TERRESTRE EM LAJEDO DO RIO SÃO JORGE (PONTA GROSSA)

FONTE: O

autor

Mas, como evidência dos refúgios que atuaram no Pleistoceno terminal, esta nova expansão de manchas
florestais tropicais deixou setores de maior diversidade e endemismos nos Refúgios do Pleistoceno. Por outro
lado, as espécies que saíram dos refúgios migraram e começaram a se adaptar aos novos microambientes
e desenvolveram diversidade genética. Pode-se deduzir, então, que os refúgios paleogeográficos sejam
centros de diversidade específica, mas não de diversidade genética, papel este que, segundo Brown (1977),
é desempenhado pelas suas periferias.
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MAPA FITOGEOGRÁFICO ORGANIZADO POR MAACK, EM 1950

FIGURA 4.1.3 – MAPA FITOGEOGRÁFICO ORGANIZADO POR MAACK, EM 1948
FONTE: maack, 1950
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tempo, em regiões do Terceiro Planalto, abaixo da cota dos 800m de altitude, nas bacias dos grandes
rios paranaenses, como o Ivaí, o Tibagi e o Iguaçu, havia grandes formações de florestas estacionais.
Estas formações florestais existiam ao lado de outras formações mais abertas, relictuais, como manchas de
cerrados e campos limpos, difíceis de explicar antes do surgimento das teorias climáticas por Maack (1948),
que redundou na Teoria dos Refúgios Vegetacionais (AB’SÁBER, 2003).
Reconhecia-se esta grande variedade de ambientes naturais e paisagens, inclusive pela presença no
Paraná de uma situação particular, que é o fato de a linha do trópico de Capricórnio cruzar seu território,
representando um limite geográfico entre regiões tropicais e subtropicais. A vegetação naturalmente se
adaptou a esta particularidade e às diferentes condições fisiográficas do território paranaense (clima, solo,
hidromorfismo, exposição, topografia, altitude, entre outras), mostrando-se igualmente diversificada.
Na verdade, conforme Troppmair (1990), os reflexos das condições geoambientais e biogeográficas do
território paranaense, em relação ao trópico, já haviam sido registrados desde o século XIX. Martius, em
1824, ao estudar a classificação da vegetação do Brasil, esboçou uma primeira classificação fitogeográfica
do Paraná, incluindo a porção norte do Estado nas Oreades (florestas e campos) e a porção sul nas Napeias
(florestas de pinheiros e ervais). Wappaeus, em 1884, definiu a vegetação, no sentido leste/oeste do Estado,
em dois grandes grupos: litoral, incluindo neste a Floresta Atlântica, e sertão, compreendendo a floresta de
pinheiros.
Apenas no século XX surgiu nova classificação fitogeográfica brasileira, por Gonzaga de Campos (1926),
não mais florística, mas sim fisionômico-estrutural.
Segundo Troppmair (1990), em 1940, Cabrera e Yepes, baseados em estudos zoogeográficos, dividiram o
Estado em província Tupi, a leste, e província Guarani, a oeste. Serebrenick, em 1942, ao analisar a distribuição
espacial da vegetação brasileira, falará em litoral, compreendendo a faixa marítima e as florestas de encosta
da Serra do Mar, e sertão, com a zona dos pinheirais e campos. No mesmo sentido Azevedo citará, em 1950,
litoral, com formações complexas, e interior, com formações florestais ou floresta de pinheiros. Fittkau, em
1960, endossará a classificação de Cabrera e Yepes.
Este autor explica que, quatro anos mais tarde, Romariz delimitará, no Paraná, quatro grandes formações
vegetais: Vegetação Litorânea, Floresta Latifoliada Tropical Úmida de Encosta, Floresta de Araucárias e
Floresta Latifoliada Tropical, finalmente diferenciada das demais.
Maack publicou, em 1948, um importante documento cartográfico sobre a vegetação no Estado, o Mapa
Fitogeográfico do Estado do Paraná, na escala 1:750.000 (figura 4.1.3). Tal documento é um significativo
registro da vegetação natural do Paraná, pois seu autor viajou pelo Estado antes da substituição da vegetação
original por cultivos agrícolas e pastagens que destruíram boa parte das paisagens originais.
Maack, ao estudar o revestimento vegetal do Estado, apresentará divisões altamente diversificadas,
incluindo antropismos no sentido norte/sul: Florestas Secundárias, Florestas de Araucárias, Campos e, no
sentido leste/oeste: Vegetação Litorânea, Mata Pluvial Tropical, Campos, Pinheirais e Floresta Subtropical.
Rizzini, em 1963, ao elaborar o Mapa Fitogeográfico do Brasil, delimitará a área do Pinheiral/Cordilheira (Mata
Atlântica) e a Subprovíncia do Planalto Central. Mueller, em 1973, dedicando-se à pesquisa paleobiogeográfica
no Paraná, fixará dois centros de dispersão: Serra do Mar e Araucárias. Em 1975, Ab’Saber, ao estudar os
domínios morfoclimáticos do Brasil, reconhecerá, no Estado do Paraná, o domínio Mares de Morros, formado por
áreas mamelonares tropicais atlânticas florestadas e, domínio das Araucárias, ou seja, os planaltos subtropicais.
Conforme se pode notar, neste estágio do conhecimento científico da vegetação no país já se fazia
necessária a adoção de um padrão único, uma linguagem comum, um sistema de classificação da vegetação
que pudesse ser entendido pelos diversos pesquisadores e também por outros setores da sociedade que
necessitassem dos mapeamentos da vegetação como ferramentas de trabalho e planejamento, como os
legisladores, administradores públicos e empreendedores, entre outros.
Na década de 1970, um grupo formado para o projeto RADAM Brasil adaptou a classificação proposta
pela UNESCO para a Amazônia e, na década seguinte, este sistema de classificação foi estendido ao resto
do país pelo IBGE (VELOSO et al., 1991). Embora cientificamente complexa, é uma classificação baseada
em parâmetros fisionômicos e ecológicos, que permite sinonímia com nomes regionais ou populares e o
enquadramento da vegetação brasileira em um sistema universal.

Para Ab’Sáber (1992), a força de termos como “refúgios”, “expansão” ou “migrações” reside “na sua
capacidade invocadora de possíveis corredores, que teriam existido em algum tempo impreciso, para a chegada
das espécies nos locais em que hoje são encontradas”.
Seguramente, a diversificação das floras de florestas pluviais tropicais não foi um fenômeno exclusivo do
Quaternário, tendo acontecido durante a maior parte do Terciário, como resultado de expansões, retrações
e fragmentações por barreiras físicas. Com isto, a recorrência de eventos de clima seco e seus efeitos
associados às floras e faunas têm sido amplamente considerada como principal agente impulsor que antecede
as respostas evolucionárias da biota (HAFFER; PRANCE, 2002). De acordo com estes autores, paisagens de
exceção atuais poderiam ter sido refúgios de longa data em períodos anteriores ao último máximo glacial.
Assim, pode-se admitir que haja mosaicos de paisagens, com os atuais domínios e com outros que são
mais antigos, ocorrendo um rearranjo ao longo do tempo, sendo possível reconhecer regiões fitogeográficas
de dispersão de espécies que mais tarde se rearranjaram, indo a compor um domínio mais jovem e com uma
taxa de endemismo pequena (AB’SÁBER, 2003).
Percebe-se, assim, que a “paisagem” não é estática e que está em contínua evolução. Com os conhecimentos
acumulados em trinta anos de pesquisas, pôde-se ter a noção de que na elaboração do relevo brasileiro
durante o Cenozóico (últimos 65,5m.a), fases harmônicas de equilíbrio entre a morfogênese, pedogênese e
desenvolvimento biológico alternaram-se com fases de retração da biomassa, retrabalhando o relevo com a
quebra do equilíbrio geoecológico, culminando em fases de erosão.
A experiência empírica, confrontada com o conhecido levado a cabo em anos de pesquisa, conduziu à
aceitação de certos “hiatos” ecológicos, ou “enclaves”, como propõe Ab’Sáber (1992) dentro da perspectiva
de redutos. Desta maneira, estas paisagens de exceção são relictos de outras paleopaisagens já modificadas
e, por isso, o reconhecimento de ditas paisagens é de grande importância para estudos sobre evolução dos
domínios morfoclimáticos, pois essas paisagens remetem a períodos anteriores à fase final do Pleistoceno,
alargando assim o ponto de partida para os estudos de evolução da configuração paisagística atual.
Assim, a elegância da Teoria dos Refúgios consiste em que, mesmo elaborada através da análise e da
contribuição de estudos geomorfológicos, pode ser aplicada a estudos biocientíficos multidisciplinares,
sobretudo zoólogos e fitogeográficos, tendo isto sido feito por diversos autores tais como Vanzolini, Müller,
Prance, Haffer, Willians, Vuilleumier, Mayr, Phelps e Brown.
Com isto, esta teoria possibilita explicar as razões para a megabiodiversidade das paisagens brasileiras
(VIADANA, 2000), incluindo a especiação de plantas, aves, répteis e mamíferos, assim como os motivos para
o desaparecimento dos animais pleistocênicos de grande porte na América do Sul, além da ocorrência de
ilhas de vegetação seca em meio a formações florestais (bioindicadores de paleclimas secos).
A conclusão mais interessante e com mais aplicações na atualidade que esta teoria permite chegar é que
a imensa diversidade biológica é devida não exatamente a uma história longa e imutável, com condições
climáticas estáveis ao longo de milhares de anos, mas a uma condição mais dinâmica, que é a capacidade de
diferentes espécies se abrigarem em refúgios favoráveis, quando os climas eram desfavoráveis, e sobreviverem
em períodos de mudanças climáticas e perturbações geológicas, para expandir suas distribuições quando as
mudanças climáticas permitiram.

4.1.2 A DISTRIBUIÇÃO DA VEGETAÇÃO NATURAL DO PARANÁ EM TEMPOS HISTÓRICOS
Durante a primeira metade do século XX, na esteira do movimento de valorização e busca de identidade
própria para o Paraná, alguns intelectuais, como Romário Martins, levantaram a discussão sobre o uso dos
recursos naturais do Estado (GUBERT FILHO, 1993). Isto levou alguns pesquisadores a tentar sistematizar
estes recursos e a imaginar o cenário natural paranaense antes dos primeiros europeus. Alguns destes
trabalhos se desenvolveram em campo e levaram a mapeamentos da vegetação do Estado.
Segundo alguns autores, antes da colonização europeia o Paraná era um território densamente florestado,
comportando no litoral e na Serra do Mar florestas tropicais densas e formações litorâneas como manguezais
ou caxetais (formação pioneira com predomínio da espécie Tabebuia cassinoides, a caxeta). Já em boa
parte de seus planaltos interiores havia formações florestais mistas, subtropicais, de Araucárias. Ao mesmo
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mais desenvolvidos ocorrem as restingas arbóreas, que chegam a atingir até 10 ou 12m de altura, ocorrendo
preferencialmente nas partes altas dos cordões litorâneos, com solos de drenagem rápida e lençol freático mais
profundo.
Uma outra formação pioneira, já com influência fluviomarinha, são os populares “manguezais”.
Estas notáveis formações desenvolvem-se na região litorânea em desembocaduras de rios e nas orlas das
baías, estabilizando solos lodosos de elevado teor salino e baixa oxigenação, sem influência das marés.
Os “manguezais” possuem flora extremamente especializada provida de pneumatóforos e raízes escoras,
formando agrupamentos quase puros das espécies Rhizophora mangle (mangue vermelho), Avicennia
schaueriana (siriúba) e Laguncularia racemosa (mangue branco).
Finalmente, existem algumas formações vegetais sob influência direta dos inúmeros rios presentes no
Estado do Paraná. São as Formações Pioneiras de Influência Fluvial. Podem apresentar-se sob duas formas:
herbáceo-arbustiva (várzeas e taboais) e arbórea (caxetais, entre outros). Ocupam áreas aplainadas formadas
pela deposição de material carreado principalmente durante as grandes cheias dos rios. Estas regiões
apresentam geralmente grande fertilidade, encontrando-se, no entanto, periódica ou permanentemente
encharcadas.
Ocorrem Formações Pioneiras de Influência Fluvial herbáceo-arbustivas por todo o Estado paranaense,
sendo também bastante comuns os taboais, dominados por Typha domingensis (taboa), e as várzeas.
Por acumular matéria orgânica, estes ambientes desempenham um papel ecológico fundamental e mal
compreendido, que é atuar como reguladores do fluxo hídrico dos rios que margeiam. Normalmente, a água
das inundações é absorvida nestas áreas como uma esponja e evita que áreas contíguas sejam afetadas.

Da leitura deste sistema para o Paraná, que será detalhada no capítulo a seguir, percebe-se que as
condições macroclimáticas do Paraná favoreceram, de fato, o desenvolvimento de vegetação florestal, em
decorrência de temperaturas amenas e de regime pluviométrico abundante e regularmente distribuído.
Com base na dispersão florística regional do IBGE (Veloso et al., 1991), o Paraná pode ser enquadrado
na Região Florística do Sudeste, caracterizada por apresentar gêneros endêmicos, dentro da qual se encontra
o Domínio da Floresta Atlântica, caracterizado por apresentar espécies endêmicas. Dentro deste Domínio
ocorrem, no Estado, grandes formações florestais distintas e homogêneas entre si, que são as florestas
(Ombrófila Densa, Ombrófila Mista e Estacional Semidecidual) e a Savana e uma formação campestre, a
Estepe Gramíneo-lenhosa.
Essas grandes formações vegetais englobam formações vegetais propriamente ditas, ou subformações,
que são determinadas pelo ambiente (altitude, formas de relevo) em patamares como submontano, montano
etc. Algumas destas subformações foram detectadas já nos primeiros mapas fitogeográficos elaborados para o
Paraná, correspondendo à provável conformação da vegetação no território paranaense antes das alterações
antrópicas.
Assim, os limites conceituais entre as grandes formações vegetais, seus ecótonos (zonas de transição
entre as formações) ou mesmo a delimitação das formações vegetais propriamente ditas, propostas pelo
sistema do IBGE (VELOSO et al., 1991), são hoje conhecidos e já foram disponibilizados em mapas do Estado,
em trabalhos anteriores. Estes limites foram estabelecidos inicialmente a partir das informações apresentadas
no Mapa Fitogeográfico de Reinhard Maack e vêm sendo detalhados em inúmeros mapeamentos recentes,
conforme pode ser visto na figura 4.1.4. Ressalte-se que o estado atual destas formações não permite uma
reconstrução exata de seus limites originais, embora sugira uma ampla biodiversidade de ecossistemas e
evidencie a importância da sua recuperação e da conservação das áreas naturais remanescentes no Paraná.
A seguir é apresentada uma descrição dessas formações, baseada no mapa da figura 4.1.4, partindo-se
do litoral para o interior do Estado.

FIGURA 4.1.5 – VEGETAÇÃO DE DUNAS E RESTINGA NA ILHA DO MEL

4.1.3 A VEGETAÇÃO ORIGINAL PARANAENSE A PARTIR DA CLASSIFICAÇÃO DO IBGE
4.1.3.1 ÁREAS DE FORMAÇÕES PIONEIRAS
A expressão Formações Pioneiras é utilizada para denominar um tipo de cobertura vegetal formado por
espécies colonizadoras de ambientes novos, ou seja, áreas subtraídas naturalmente de outros ecossistemas
ou surgidas em função da atuação recente de mecanismos morfodinâmicos e pedogenéticos. Estas espécies
ditas pioneiras assumem grande importância na preparação do meio à instalação subsequente de espécies
mais exigentes ou menos adaptadas a condições de instabilidade ambiental. As Formações Pioneiras são,
portanto, associações vegetais ainda em fase de instalação dependentes de fatores ecológicos instáveis.
Estas formações também recebem a designação de “vegetação edáfica” ou “comunidades edáficas de primeira
ocupação”, já que sua existência está diretamente relacionada às condicionantes edáficas. Frequentemente
encontram-se sob um regime de sucessão primária.
Segundo Veloso et al. (1991), tal designação prende-se a uma tentativa de conceituar comunidades
localizadas, sem ligá-las às regiões ecológicas clímaces, pois a vegetação que ocupa área com solo em constante
rejuvenescimento nem sempre indica estar a mesma no caminho da sucessão para um eventual climax, como
ocorreria na região circundante.
De acordo com o tipo de ambiente em que se desenvolvem, as Formações Pioneiras são classificadas em
três grupos: as de Influência Marinha, as de Influência Flúviomarinha e as de Influência Fluvial.
As Formações Pioneiras de Influência Marinha são representadas pela “vegetação herbácea de dunas”
e pela “vegetação de restinga” (figura 4.1.5), distribuídas na Planície Litorânea por terrenos arenosos do
Quaternário recente, geralmente com algum teor salino, sujeitos à intensa radiação solar e acentuada ação
eólica, além da influência das marés. Na área de dunas apresenta poucas espécies, em geral rasteiras. Já em
locais mais afastados da atual linha de praia, a vegetação apresenta-se mais desenvolvida e relativamente
mais estabilizada, caracterizando as restingas arbustivas que atingem alturas de poucos metros. Em solos

Fonte: O autor
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conceitual. No entanto, imagina-se que os terrenos holocênicos comportam vegetação de restinga, enquanto
os pleistocênicos são ocupados pela Floresta Atlântica.
Ao longo do tempo, vários termos foram utilizados para denominar esta floresta, com nomes de origem
científica, como “Floresta Pluvial Tropical Atlântica”, ou “Mata Pluvial Tropical da Serra do Mar”, ou Floresta
Ombrófila Densa. Os termos populares, como “Floresta Atlântica” ou “Mata Atlântica”, associam esta floresta
com o ambiente marinho.
Conforme Struminski (2001), a Floresta Atlântica é a formação florestal que ocorre na região da Serra
do Mar e litoral paranaense por excelência. É originalmente uma formação complexa, bastante densa, com
predomínio de árvores, mas abundante em trepadeiras, bromélias e orquídeas epífitas ou terrestres, que
cobrem os troncos e o solo, formando o conjunto todo um ambiente úmido e pouco iluminado.
Esta floresta é condicionada pelas elevadas temperaturas (médias de 25ºC) e alta precipitação, sem
período seco pronunciado (entre 0 e 60 dias sem precipitações). Estes fatores climáticos tropicais dão uma
característica ombrotérmica a esta floresta. Estima-se que a flora arbórea deste tipo de vegetação seja
representada por mais de 700 espécies. A esta fantástica riqueza florística somam-se também inúmeras
espécies de lianas e epífitas, formas de vida extremamente características.
A Floresta Ombrófila Densa é considerada a formação mais pujante, heterogênea e complexa do sul do
país. Apresenta grande riqueza, tanto animal como vegetal, e é considerada um hotspot para a conservação
da biodiversidade (MYERS et al., 2000).
Existem diversas formas de composição, estrutura e fisionomia bem distintas, ao longo do litoral e da
encosta atlântica, conforme diferentes situações topográficas, altitudes e condições edáficas locais (KLEIN,
1984). Embora não existam diferenças fisionômicas abruptas entre algumas destas situações, a diversidade
florística, dos solos e mudanças altitudinais definem os seus diversos ecossistemas associados, que estão
intimamente ligados entre si.
Partindo do litoral, a Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas sucede as restingas, desenvolvendo-se
em solos arenosos, com baixa retenção de nutrientes. Com isso, a vegetação agrega fertilidade a estes solos,
através do processo de ciclagem de nutrientes, pela deposição e decomposição da serapilheira, quando os
nutrientes são liberados possibilitando o reaproveitamento pelas plantas e garantindo a sustentabilidade do
ecossistema (PINTO; MARQUES, 2003).
Conforme o IBGE (VELOSO et al., 1991), no Paraná esta formação restringe-se às planícies costeiras de
origem quaternária formadas pelo assoreamento devido à erosão das serras costeiras e enseadas marinhas,
em locais situados entre 5 e 30m de altitude, e à alta suscetibilidade a inundações decorrentes da ascensão
do lençol freático, durante os períodos mais chuvosos, fatores que determinam uma composição florística e
estrutural particular e típica. As florestas originais apresentam dossel contínuo, com alturas variando entre
20 e 25m.
Ainda conforme o IBGE (VELOSO et al., 1991), sobre as planícies aluviais dos rios que deságuam no litoral
paranaense e que são sujeitas a inundação ocorre a Floresta Aluvial. Em condições de vegetação primária,
esta formação é constituída predominantemente por árvores com dossel uniforme, variando em torno de
20m, podendo apresentar muitas palmeiras, lianas, lenhosas, herbáceas e epífitas, embora poucas parasitas.
Sobre leques coluviais de origem continental em porções da planície litorânea e no início das encostas
da Serra do Mar e no vale do Rio Ribeira, em solos medianamente profundos produzidos pelo dissecamento
do relevo montanhoso e dos planaltos, surgem, de acordo com esta referência, novas espécies vegetais,
caracterizando a Floresta Submontana. Seus limites altitudinais situam-se entre 10 e 600m s.n.m. Apresenta
árvores de grande porte, com alturas variando entre 25 e 30m, e dossel bastante denso, com elevada
diversidade de espécies arbóreas, entre os quais o valioso palmito (Euterpe edulis).
O IBGE (VELOSO et al., 1991) considera que o tempo foi um dos fatores importantes para a composição
atual das espécies desta subformação florestal. Assim, o tempo que as plantas tropicais levaram para ocupar
suas posições nestas florestas foi influenciado, por exemplo, pela produção de sementes leves ou pesadas,
produzindo, com isto, espécies endêmicas ou cosmopolitas.
Conforme Struminski (2001), a Floresta Montana surge à medida que, entrando-se na Serra do Mar,
aumenta a altitude e a declividade se acentua. O ambiente torna-se mais úmido e frio, devido à barreira
formada pelas encostas às nuvens oceânicas.

As principais formações deste tipo, remanescentes no Estado, situam-se nas ilhas e margens do Rio
Paraná, abrangendo áreas bastante extensas nesta região. A família botânica que caracteriza este tipo de
vegetação é a Poaceae (gramíneas), abrangendo grande diversidade de gêneros e espécies.
Da mesma forma como ocorre com os campos secos, ainda podem ser encontrados remanescentes de várzeas
com aspecto aparentemente primário em vários trechos dos afluentes do Iguaçu na Região Metropolitana de
Curitiba (figura 4.1.6). Ocupam áreas planas sujeitas a inundações que foram modeladas por estes rios.
Imaguire (1979) explica que foi nas formações pioneiras fluviais onde começou a ocorrer a primeira e mais
significativa mudança no padrão dos campos secos do clima semiárido pleistocênico na Bacia de Curitiba.
Esta vegetação era constituída primitivamente por herbáceas que gradativamente se tornaram mais cerradas
e nas partes mais alagadas formaram as hidrosseres primordiais, acumulando matéria orgânica que permitiu
o posterior estabelecimento das primeiras espécies pioneiras arbóreas adaptadas a este terreno úmido. É o
caso da corticeira-do-banhado, Erythrina crista-galli, uma espécie arbórea que aparece esporadicamente e
facilita a identificação destes terrenos úmidos (CURITIBA, 1986).
Já as Formações Pioneiras de Influência Fluvial arbóreas ocorrem principalmente na planície litorânea,
sendo caracterizadas pelo predomínio de uma ou poucas espécies arbóreas em agrupamentos quase homogêneos,
sendo o mais interessante o caso dos caxetais, onde domina a caxeta (Tabebuia cassinoides), uma espécie de
baixa densidade que, pela sua leveza, é considerada de excepcional valor para reflorestamento, com aplicações
diversas, como produção de lápis, aeromodelos, instrumentos musicais, entre outras.
FIGURA 4.1.6 – ÁREA DE VÁRZEA FLUVIAL EM QUATRO BARRAS

FONTE: O autor

4.1.3.2 FLORESTA OMBRÓFILA DENSA (FLORESTA ATLÂNTICA)
Nas planícies arenosas de origem quaternária em linhas mais ou menos paralelas à costa marinha,
pode-se observar um gradiente de desenvolvimento da vegetação que vem da praia para o interior da
planície e sobe a Serra do Mar. A vegetação das dunas é sucedida pelas restingas, que se tornam uma das
precursoras de uma notável formação florestal, a Floresta Atlântica. O limite entre ambas as vegetações é
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De acordo com IBGE (VELOSO et al., 1991), estas formações florestais estão distribuídas sobre a porção
intermediária das encostas da Serra do Mar no Paraná e no vale do Rio Ribeira, entre 400 e 1.000m de
altitude, sendo este, no entanto, um limite altitudinal bastante subjetivo, podendo variar conforme a
topografia (STRUMINSKI, 2001). Em relevo mais declivoso e sob temperaturas mais amenas, influenciadas pelo
escoamento do ar frio planáltico, são observáveis diferenciações florísticas em relação ao patamar inferior,
porém, fisionômica e estruturalmente, as formações “montana” e “submontana” são muito semelhantes.
Muito embora Roderjan e Struminski (1992) acreditem que algumas porções desta floresta tenham sido
submetidas à extração seletiva em épocas passadas, pode-se encontrar trechos razoavelmente intactos desta
formação subindo-se as encostas íngremes desta serra voltadas para o litoral, com árvores cada vez mais
tortuosas e inclinadas.
Para Roderjan (1994), a Floresta Montana apresenta dossel uniforme, variando em torno de 20m de
altura, sendo a estrutura mantida até próximo do cume dos relevos dissecados, quando ocorre uma transição
para a Floresta Altomontana (figura 4.1.7).
Esta última e peculiar formação compreende as comunidades florestais situadas nas porções mais
elevadas da Serra do Mar, acima dos 900/1.000m s.n.m., geralmente associadas a refúgios campestres e
rupestres (campos de altitude) dos cumes das serras. São as chamadas “matas nebulares” ou “nuvígenas”
(VELOSO et al., 1991).
Este tipo florestal pode cobrir completamente certos cumes da Serra do Mar. Nestes locais os solos
apresentam-se rasos, impossibilitando o desenvolvimento de florestas mais pujantes; o porte, estrutura
e composição destas formações variam progressivamente para gradientes negativos, com árvores menos
desenvolvidas, tortuosas e mal formadas, compostas por espécies adaptadas a este ambiente (RODERJAN;
KUNIYOSHI, 1988).

Roderjan (1994) endossa esta afirmação ao dizer que com a elevação da altitude ocorre o desfavorecimento
das condições ambientais, com condicionantes climáticas e pedológicas mais restritivas, como baixas
temperaturas, ventos fortes e constantes, elevada nebulosidade, intensa radiação luminosa e solos
progressivamente mais rasos e de menor fertilidade, que dificultam o desenvolvimento de vegetação de porte
arbóreo. Com isto, há uma seleção natural de espécies que se adaptam fisiologicamente a estas situações,
havendo de qualquer modo um empobrecimento progressivo da diversidade florística e da estrutura das
comunidades. Para este autor o relevo também assume um papel preponderante no contexto ecológico,
situação em que os demais fatores ambientais participam como reflexos das condições topográficas.
Roderjan e Struminski (1992) explicam que, externamente, esta formação se caracteriza por um dossel muito
denso e compacto (a folhagem é persistente para a maioria das espécies). No interior desta floresta percebe-se
que os troncos das árvores apresentam pequeno diâmetro, são cobertos de liquens, com menos epífitas que na
formação anterior, sobressaindo-se porém a bela e chamativa orquídea Sophronites coccinea. A média de altura
desta floresta no Morro Anhangava (Serra da Baitaca) está em torno de apenas 3,5m, praticamente só havendo
um estrato arbóreo (RODERJAN, 1994). Este ambiente com árvores anãs contrasta com a presença de grandes
bromélias no subosque, com folhas rígidas e agudas, formando blocos de difícil transposição.

4.1.3.3 SISTEMA DE REFÚGIOS VEGETACIONAIS
Veloso et al. (1991) consideram como Refúgios Vegetacionais toda e qualquer vegetação florística,
fisionômica e ecologicamente diferente do contexto geral da flora dominante na Região Ecológica ou no tipo
de vegetação, constituindo uma “vegetação relíquia”, que persiste em situações especialíssimas, caso dos
cumes litólicos das serras ou das altitudes que influem nos microclimas.
O Sistema de Refúgios Vegetacionais, considerado como vegetação rupícola, destoa da vegetação ao
redor de caráter florestal. Trata-se de vegetação herbácea que ocupa diretamente os afloramentos rochosos
(blocos de pedra isolados e paredões de rocha), como na figura 4.1.7, não estando relacionada diretamente
com uma determinada altitude, mas com a própria presença do afloramento, embora se deva admitir que
possam existir diferenças entre a vegetação que encontramos, por exemplo, nas rochas à beira do mar e
aquelas que estão nos cumes mais altos das montanhas.
A vegetação rupícola deve ser, muito provavelmente, endêmica devido às condições xeromórficas do
ambiente em que se encontra. Pelo fato de ocupar diretamente o material rochoso, esta vegetação representa
o primeiro estágio da sucessão vegetal primária.
Um tipo de refúgio, comumente chamado de campo de altitude, aparece em alguns pontos da Serra do Mar, em
cotas acima dos 1.300m s.n.m., em locais onde os solos tornam-se demasiado rasos, até mesmo para formas arbóreas
ou arbustivas da Floresta Altomontana. Nestes locais é possível, inclusive, verificar a presença próxima do substrato
rochoso. A ocorrência comum de neblinas mantém a vegetação e principalmente o solo sempre úmidos.
A fisionomia dos campos de altitude é caracterizada pela presença de poáceas (gramíneas, bambus),
da ciperácea Cladium ficticium e de outras herbáceas como Gleichenia e Lycopodium e mais raramente de
Chusquea pinifolia (caratuva), um bambu anão endêmico de altitude.
A rigor, no entanto, não é possível referir-se a esta formação vegetal como ambiente campestre por
excelência. Na verdade, várias espécies arbustivas ou arbóreas invadem os campos de forma esparsa, podendo
ser avistados exemplares de pequeno porte de Croton splendidus, Mimosa congestifolia, Tabebuia catarinensis
(ipê-da-serra), ou de Melastomatáceas, estas duas últimas bastante sensíveis às geadas invernais.
Em pequenas baixadas do terreno, onde parece haver uma melhor condição edáfica e maior condição de
umidade, as mesmas espécies aparecem agrupadas, preparando desta forma o ambiente para a instalação das
demais espécies arbóreas da Floresta Altomontana. Em imagens orbitais ou fotos aéreas detalhadas é bastante
nítido o avanço da vegetação arbórea sobre os campos de altitude, sugerindo um lento desaparecimento
desta formação dentro do processo sucessional natural (STRUMINSKI, 2001).
A Floresta Ombrófila Densa e seus ecossistemas associados, como as formações pioneiras no litoral e os
refúgios de altitude, representam praticamente a única formação contínua ainda remanescente no Paraná
em bom estado de conservação.

FIGURA 4.1.7 – PATAMARES MONTANO E ALTOMONTANO DA FLORESTA ATLÂNTICA NO PICO PARANÁ. EM PRIMEIRO PLANO,
VEGETAÇÃO DE REFÚGIO VEGETACIONAL NO PICO CAMAPUÃ, EM CAMPINA GRANDE DO SUL

FONTE: O autor
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FIGURA 4.1.8 – FLORESTAL ALUVIAL E VÁRZEAS ENTRE MEANDROS DO RIO IGUAÇU EM BALSA NOVA

4.1.3.4 FLORESTA OMBRÓFILA MISTA (FLORESTA COM Araucaria angustifolia)
De acordo com Veloso et al. (1991), a Floresta Ombrófila Mista, conhecida mais popularmente como
“mata de araucária”, “pinheiral” ou Floresta com Araucaria angustifolia, ocupava boa parte do planalto
meridional do Brasil, sendo esta área considerada como seu atual “climax climático”. Ainda segundo estes
autores, a composição florística desta formação, com gêneros primitivos de clima temperado como Drimys
e Araucaria (australásicos) e da flora tropical como Podocarpus (afro-asiático), sugere, em face da altitude
e da latitude do planalto meridional, uma ocupação recente a partir de refúgios altomontanos das serras.
Essa mistura de floras ocorre principalmente devido às condições ambientais peculiares, observadas no
Planalto Meridional Brasileiro, onde fatores associados à altitude e latitude criam uma situação especial
dentro da região neotropical.
Para esses autores, esta formação ocupava quase que inteiramente o planalto acima de 500m s.n.m., nos
estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, circunscrita a uma região de clima pluvial subtropical,
ocorrendo abaixo do Trópico de Capricórnio, sendo a Araucaria associada a ecotipos da família Lauraceae
(Ocotea, Nectandra) e a gêneros como Ilex ou Myrcia. No Paraná, a região fitoecológica da Floresta Ombrófila
Mista principia no Primeiro Planalto, imediatamente a oeste da Serra do Mar, estendendo-se também pelos
Segundo e Terceiro Planaltos.
A Floresta Ombrófila Mista é subdividida em quatro formações distintas, de acordo com critérios altitudinais
e fisionômicos. São elas: “Aluvial”, “Submontana”, “Montana” e “Altomontana”. No entanto, somente a formação
“Aluvial” apresenta diferenciações estruturais e florísticas, sendo que as outras três formações, a despeito de
sua posição altitudinal, podem ser consideradas muito semelhantes no Estado do Paraná.
A Floresta Mista Aluvial é uma formação ribeirinha, altamente especializada, que ocupa sempre os terrenos
aluviais situados junto aos rios dos planaltos paranaenses. Ocorre nas planícies sedimentares entre os meandros
dos rios (figura 4.1.8) e está sujeita a inundações periódicas. Caracteriza-se estruturalmente por uma elevada
densidade de indivíduos de médio e pequeno porte, com o dossel variando entre 9 e 20m de altura.
Vários pesquisadores perceberam que esta floresta é menos uniforme do que parece à primeira vista.
Curcio et al. (2007), por exemplo, verificaram que a florística, a estrutura e a ocupação das florestas fluviais
estão diretamente condicionadas às características geomorfológicas e pedológicas, como a forma e o grau
de alçamento das feições dos terrenos, as quais, combinadas à textura e à permeabilidade saturada dos solos,
determinam o nível de saturação hídrica, que, por sua vez, é o principal fator de seletividade à cobertura
vegetacional.
Ziller e Hatschbach (1995) distinguiram situações em que o nível do solo era menos elevado, em planícies
de fundo de vale com relevo plano, aparecendo aí árvores de pequeno porte (9m), ralo subosque e poucas
espécies. Struminski (1999) mapeou situação similar no Rio Pequeno (São José dos Pinhais) em escala
detalhada (1: 8.000) classificando-a de Floresta Aluvial sujeita a inundações com frequência. Em nível
topográfico apenas um pouco superior, entre os fundos de vale e o início das vertentes, aumenta o porte das
árvores, bem como a diversidade florística (ZILLER; HATSCHBACH, 1995). Para Struminski (1999), este estágio
mais evoluído da floresta de galeria pode ser classificado em Floresta Aluvial menos sujeita a inundações.
Para este autor, as nascentes provenientes de topografia mais alta já sugerem uma transição para a floresta
montana. Nestes casos, para Veloso et al. (1991), além da própria Araucária, também encontram-se outras
espécies típicas das altitudes.
Neste ponto, Imaguire (1979) salienta o papel de corredor desta floresta, lembrando que a origem da
floresta aluvial pode ter sido a migração de plantas provenientes dos refúgios das serras, que, a partir de
comunidades pioneiras nas várzeas, dispersaram-se pelos planaltos paranaenses.
Com isto, esta floresta pode apresentar comunidades em diferentes graus de desenvolvimento, variando
desde associações bastante homogêneas, condicionadas pelo alto grau de hidromorfia do solo, onde
Sebastiania commersoniana (branquilho) é a espécie mais característica, até associações mais evoluídas,
onde ao branquilho se juntam várias espécies que podem incluir o Pinheiro-do-Paraná, em uma transição
para florestas em solos mais secos. Nos solos mais sujeitos a inundações periódicas, apenas as espécies que
dispõem de mecanismos morfofisiológicos, para tolerar períodos de alagamento, conseguem instalar-se e
desenvolver-se satisfatoriamente.

Fonte: Google Earth

Independente do porte desta floresta, Silva et al. (1992) lembram que a Floresta Aluvial desempenha
funções muito importantes na manutenção da qualidade da água, na estabilidade do solo e contenção de
áreas às margens dos rios contra a erosão, na regularização dos regimes hídricos, influenciando também os
lençóis freáticos, além de atuar no sustento da fauna aquática e silvestre ribeirinha.
Já as florestas Ombrófila Mista Submontana e Montana, em particular esta última, representam a floresta
de pinheiros por excelência (figura 4.1.9). Segundo o Sistema de Classificação da Vegetação Brasileira do
IBGE (VELOSO et al., 1991), a formação Submontana tem seus limites altitudinais entre 50 e aproximadamente
400m s.n.m. No Paraná, esta floresta ocorre em poucos locais na região oeste, principalmente na Bacia
do Rio Iguaçu. No entanto, pode ser considerada como área de transição entre as regiões fitoecológicas
Floresta Ombrófila Mista e Floresta Estacional Semidecidual, devido ao nítido predomínio de espécies típicas
desta última. Nestas condições, a Floresta Submontana passa a ser representada apenas por indivíduos
remanescentes do Pinheiro-do-Paraná e de outras poucas espécies características desta tipologia.
Conforme esta referência, a Floresta Montana ocupa as regiões planálticas do Paraná, apresentando faixa
de ocorrência altitudinal entre 400 e 1.000m s.n.m. Apresenta o dossel emergente fortemente caracterizado
pela araucária (Pinheiro-do-Paraná), cujos indivíduos alcançam, em média, 25m de altura. O dossel contínuo
varia em torno de 20m de altura. As araucárias eram árvores originalmente muito abundantes nos planaltos
sulinos. As Florestas Ombrófilas Mistas apresentam cerca de 350 espécies arbóreas, sendo que, destas, 40%
são endêmicas.
Por sua vez, Reitz e Klein (1966) distinguem diversos tipos fitossociológicos nas florestas com araucária
do sul do Brasil, entre os quais os pinhais com influência da Floresta Ombrófila Densa (Floresta Atlântica),
com espécies que denunciam o caminho feito por elas a partir da Serra do Mar, caso da Ocotea pretiosa
(sassafrás), Aspidosperma olivaceum (peroba branca), cedro (Cedrella fissilis) e canjerana (Cabralea canjerana).
Outro tipo fitossociológico que teve grande importância econômica em passado relativamente recente são
os “pinhais maduros, com subosque de imbuia” (Ocotea porosa), que representam um estágio sucessional mais
adiantado em direção ao climax climático da floresta de araucária, o que é comprovado pelo desenvolvimento
maior das árvores de araucária, quase todas idosas, e pela absoluta falta de regeneração natural desta
espécie na sombra.

••

• 178 •••

••

• 179 •••

Ainda de acordo com este autor, as araucárias com menos de três anos não suportam geadas e morrem,
fenômeno climático comum nas regiões dos planaltos sulinos. Esta espécie se desenvolve, quando jovem, no
subosque formado por indivíduos de sua mesma espécie mais velhos, à claridade de apenas 25%, o que as
torna intolerantes ao sol neste estágio de vida, ao contrário das pioneiras, que são, sem exceção, heliófitas
em todos os estágios de suas vidas.
As Araucárias também não podem ser consideradas climax, pois velhos povoamentos desta espécie
são comumente substituídos por espécies latifoliadas de crescimento lento, tais como as Lauraceas, o que
indica que as folhosas são espécies climax desta comunidade. Seria a evolução do tipo fitossociológico dos
“pinhais maduros, com subosque de imbuia”, para as “florestas de lauráceas”, conforme Reitz e Klein (1966)
observaram. Soares (1979) justifica que as coníferas, como as Araucárias, são espécies rústicas e primitivas
e a tendência natural do processo evolutivo na superfície terrestre é a substituição destas pelas latifoliadas
mais evoluídas e especializadas.
A constatação de que a Araucária é uma espécie série implica indagações sobre sua predominância nas
florestas subtropicais brasileiras, o que significa dizer que as espécies climax que habitariam os planaltos
sofreram algum impedimento para não ocupar os andares superiores das florestas. Um dos distúrbios
ambientais mais frequentes da natureza, e que é responsável por imprimir transformações imediatas na
paisagem e adaptações e tolerâncias ao longo do tempo nas espécies, é o fogo. De acordo com Soares
(1979), o fogo potencializa a permanência das espécies séries que se comportam como dominantes devido à
reciclagem do habitat. A resistência da araucária ao fogo pode explicar sua permanência.
Segundo Behling (1997), no Holoceno inferior e médio (9669 – 2850 AP) houve um acréscimo de
florestas e os campos recuaram. Houve neste período um registro significativo de ocorrência de carvão e
material carbonizado, por conta do acréscimo de espécies da família das Poaceaes (gramíneas), que tem alta
fl amabilidade. Ao mesmo tempo, ocorrem registros de presença humana, não sendo descartado que grupos
paleoindígenas faziam uso do fogo. Possivelmente, então, as araucárias começaram a dominar a paisagem
em função do aumento da ocorrência do fogo.
O fogo e estratégias ecológicas zoocóricas podem ter permitido à araucária conduzir a Floresta Ombrófila
Mista Montana na ocupação dos espaços disponíveis até 1.000m s.n.m. Em altitudes superiores, de acordo
com o IBGE (VELOSO et al., 1991), podem surgir condicionantes edáficas, ocorrendo comunidades com alturas
de dossel reduzidas às encontradas na formação “Montana”, sem, no entanto, haver diferenças florísticas.
Esta formação Alto-Montana aparece nas encostas e colinas diabásicas em mistura com arenitos na Serra da
Esperança e em alguns locais do Segundo Planalto Paranaense. Reitz e Klein (1966) mencionam os “carazais”,
que ocorrem ao longo das encostas abruptas ou terrenos rasos ou rochosos. Nesse caso, os pinheiros são
menores, ocorrendo de forma mais esparsa, sendo o subosque ralo e baixo, com predominância de mirtáceas,
aquifoliáceas e myrcináceas, com densos taquarais, emprestando ao conjunto um aspecto pobre e xerófito.
No Parque Estadual do Monge, com altitudes acima de 1.000m s.n.m., Struminski (2002) considerou
remanescentes altomontanos que sofreram pouca ou nenhuma alteração, sendo sua fisionomia bastante
semelhante ao que era há cerca de 40 anos, em porções deste parque com um solo raso e a influência
de um vento ascendente da escarpa. Este autor considera que esta Floresta Altomontana ocupava todo o
topo da meseta do Monge, sendo parcialmente substituída por construções da infraestrutura criada para o
turismo e, principalmente, por reflorestamentos homogêneos com espécies exóticas (Pinus e Eucalyptus).
O subosque desta floresta apresenta melastomatáceas, bambus, trepadeiras, xaxins, além de bromélias e
orquídeas epífitas e terrestres, que dão a impressão de um crescimento lento ou estagnado para as plantas.
Os afloramentos rochosos representam os limites físicos finais para o avanço desta floresta.
De modo geral, apesar de algumas opiniões contrárias (SANQUETTA, [200-]), a realidade é que o intenso
grau de exploração reduziu expressivamente as áreas de Floresta Ombrófila Mista no Paraná, a ponto de
inviabilizar geneticamente o manejo desta espécie, restando basicamente formações secundárias no Estado.
Sua espécie mais característica, a Araucaria angustifolia, abundante em um passado recente, continua sendo
cortada (figura 4.1.10) e encontra-se, já há alguns anos, oficialmente na lista das espécies da flora brasileira
ameaçada de extinção (BRASIL, 1992).

Já os capões de pinheiros representam uma formação vegetal caracteristicamente associada aos campos
naturais. Os capões surgem nas depressões do terreno, brotamento de fontes e outros pontos favoráveis
do solo. Apresentam quase sempre formato circular, com tamanhos bastante variáveis, sendo que o próprio
pinheiro pode ser o responsável pela formação inicial nos locais mais secos, ou acompanhando espécies
higrófitas em ambientes mais úmidos.
Além do pinheiro, inicialmente estas fases iniciais dos capões são formadas muitas vezes por poucas
espécies, comumente mirtáceas, que preparam o terreno e o microclima para espécies ciófilas (aquelas pouco
tolerantes ao sol e que necessitam de sombra para seu desenvolvimento) e outras mais exigentes.
À medida que os capões vão se desenvolvendo, tornando-se mais úmidos e escuros, as espécies pioneiras
são rechaçadas para a periferia, apresentando-se o centro com uma vegetação bastante desenvolvida.
Desta forma, a irradiação dos pinheiros sobre os campos, somente interrompida pela chegada do ser
humano, denota intensa dinâmica ambiental desta espécie e outras associadas, com a presença de estágios
sucessionais mais ou menos pronunciados, pois podem ser notados capões com poucas espécies até pujantes
florestas ocupando morros e rios.
FIGURA 4.1.9 – REMANESCENTE DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA MONTANA EM SÃO JOÃO DO TRIUNFO (EM PRIMEIRO PLANO,
PINHEIRO JOVEM NA BORDA DE CAMPO)

FONTE: O autor

Entretanto, de acordo com Soares (1979), a araucária não se encaixa nem como espécie pioneira nem
como climax nos estágios sucessionais da Floresta Ombrófila Mista.
Para este autor, as Araucárias não possuem algumas características fundamentais das pioneiras para
que assim sejam classificadas, como apresentar grande mobilidade, ou seja, disseminando-se através de
extensas áreas. A Araucária não apresenta eficiência dispersiva para assim ser classificada. Suas sementes
são grandes, de acordo com Lorenzi (1998), têm entre 4 e 7 centímetros de comprimento, são pesadas e
perdem rapidamente o poder germinativo. Este autor não considerou, no entanto, a dispersão zoocórica
desta espécie.

••

• 180 •••

FIGURA 4.1.10 – CORTE DE PINHEIROS EM REBOUÇAS, NO ANO DE 2012

outra subtropical sem período seco, mas com seca fisiológica provocada pelo intenso frio do inverno, com
temperaturas médias inferiores a 15ºC. Nesta situação, a porcentagem de árvores caducifólias (que perdem
as folhas) situa-se entre 20% e 50% no período desfavorável (VELOSO et al., 1991), como resposta ao período
de deficiência hídrica ou à queda de temperatura nos meses mais frios.
Por outro lado, com base em critérios altitudinais, latitudinais e de ocorrência em planícies aluviais, foram
estabelecidas para a Floresta Estacional Semidecidual três formações propriamente ditas no Paraná, sendo elas a
“Aluvial”, a “Submontana” e a “Montana”.
A Floresta Estacional Semidecidual Aluvial é uma formação ribeirinha que se distribui sobre as planícies
aluviais e sobre algumas ilhas do Rio Paraná, além de margear parte de seus afluentes como os rios Piquiri,
Ivaí e Paranapanema. Como as demais formações aluviais, é caracterizada por uma fisionomia bastante
típica, com dossel variando em torno dos 10m de altura e reduzida diversidade florística.
No Paraná, a formação “Submontana” da Floresta Estacional Semidecidual ocupa as áreas situadas em
altitudes inferiores a 500m s.n.m. na região Norte do Estado (ao norte do paralelo 24ºS). Nas regiões oeste
e sudoeste (ao sul do paralelo 24ºS), esta ocorre em altitudes inferiores a 400m s.n.m.
FIGURA 4.1.11 – REMANESCENTES DA FLORESTA ESTACIONAL NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA CAIUÁ,
EM DIAMANTE DO NORTE

FONTE: UEPG – Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) – 2012

4.1.3.5 FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL
As regiões oeste, noroeste e norte do Paraná eram originalmente recobertas por pujantes formações florestais.
Este subgrupo de formação apresenta grande variedade de designações, destacando-se os termos “Mata Pluvial
Tropical/Subtropical”, “Floresta Tropical Subcaducifólia” e “Floresta Pluvial Subcaducifólia”, ou popularmente
“Mata Seca”. A região abrangida pela Floresta Estacional Semidecidual no Estado do Paraná envolve o lado
esquerdo da Bacia do Rio Paranapanema a partir do Rio Itararé e as bacias de todos os afluentes da margem
esquerda do Rio Paraná sempre nas altitudes inferiores a 400/500m s.n.m., em grande parte coincidindo com a
região de ocorrência da chamada “terra roxa”, cobrindo solos de origem arenítica ou basáltica.
Além do Brasil, para Viani et al. (2011) esta floresta distribui-se numa faixa de latitude ainda mais
ampla, sendo encontrada em porções do Paraguai e da Argentina e em todas as regiões do país, com exceção
de algumas parcelas da região Norte.
Conforme Veloso et al. (1991), são florestas variáveis fisionomicamente, constituídas por elementos
arbóreos (perenifólios ou decíduos), além de elementos arbustivos, lianas e epífitas. Para Rizzini (1997),
estas comunidades florestais comunicam a impressão de serem tipos derivados da forma geral pluvial
mediante o progressivo dessecamento dos ambientes, embora mantenham relações com a Floresta Atlântica.
Com isto, esta floresta caracteriza-se por apresentar menor diversidade florística se comparada às florestas
ombrófilas, sendo as epífitas também menos comuns (GERALDINO et al., 2010).
Ainda assim, a fertilidade dos solos permitiu que a floresta nesta região fosse caracterizada por árvores que
atingem até 30m de altura, porém sem formar cobertura superior contínua (“árvores emergentes”), cujos troncos
são grossos e de fuste longo, geralmente terminados por largo esgalhamento ascendente (VELOSO et al., 1991).
Esta floresta está relacionada em toda a sua área de ocorrência a uma acentuada variação térmica,
especialmente em latitudes maiores que 24oS. Isto ocorre pelo fato de que o conceito ecológico deste tipo
de vegetação surge do seu condicionamento a um clima de duas estações definidas, uma tropical chuvosa e
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Esta formação caracteriza-se por apresentar um dossel irregular com indivíduos emergentes que podem
alcançar 35m de altura com espécies de valor madeireiro de altíssima qualidade que, em vista da rápida e
espantosa destruição desta floresta, simplesmente tornaram-se lendárias, caso da Aspidosperma polyneuron
(peroba), Tabebuia heptaphylla (ipê roxo), Gallesia integrifolia (pau d’alho), Balfourodendron riedelianum (pau
marfim), Peltophorum dubium (canafístula), Cordia trichotoma (louro pardo), Apuleia leiocarpa (grápia) e tantas
outras, ou mesmo pela presença inaudita, no subosque, do palmito (Euterpe edulis), conforme Maack (1981)
relatou. Registre-se também que nesta floresta a decidualidade permite descontinuidades do dossel, formando
clareiras colonizadas por “taquarais”, densos agrupamentos de espécies dos gêneros Bambusa e Chusquea.
A Floresta Montana, de acordo com o sistema de Classificação da Vegetação Brasileira do IBGE (VELOSO
et al., 1991), situa-se em altitudes de 400 a 1.000m s.n.m. (entre os paralelos 24º e 32º S). Desta forma,
a formação “Montana” ocorre no Paraná em certos locais nas regiões norte e oeste do Estado, próximos às
áreas de transição com a Floresta Ombrófila Mista. É uma formação fisionomicamente bastante semelhante à
formação “Submontana”, não havendo diferenciações estruturais e florísticas significativas.
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para a evolução do solo e a cobertura vegetal do que a estrutura, pois esta tipologia vegetal ocorre em
diferentes litologias, como em rochas paleozóicas (Campos Gerais), Basaltos colunares (Serra Geral), Riolitos
(Guarapuava) e Granitos (Serra do Mar).
Segundo Hauck (2009), outra condicionante importante para a existência dos campos é a intervenção
do fogo. Queimadas são frequentes na região dos campos do domínio dos planaltos das Araucárias. Em
tempos históricos, de acordo com Maack (1981), elas são empregadas para renovar as gramíneas, já que as
que ocorrem nestes campos apresentam corpos silicosos quando velhas e sem valor nutritivo para o gado.
Entretanto, de acordo com Behling (1997), Behling et al. (2004) e Behling e Pillar (2007), as queimadas são
naturais e ocorreram durante todo o Holoceno. Existe a hipótese de que grupos indígenas e paleoindígenas
queimavam os campos, contudo é sabido que a galhada seca das araucárias (grimpa) é material de alto
poder calorífico e a combinação entre florestas com Araucárias e paisagens abertas com campos, em regiões
elevadas com muito vento, resulta em uma combinação perfeita para ocorrerem incêndios. Em muitos locais,
a vegetação dos campos naturais, pelo menos na forma da paisagem campestre, perdura até hoje em função
das queimadas regulares e do aproveitamento para o pastoreio extensivo, atividades que impedem ou
retardam a expansão das florestas por sobre os mesmos, muito embora se deva admitir que a recorrência do
fogo possa alterar a composição florística dos campos, provocando a permanência de espécies campestres de
caráter mais ruderal, com maior resiliência a este evento.
Com isto, pode-se deduzir que seguramente a maior parte dos campos secos existentes no Paraná já teve
historicamente algum tipo de uso rural (pastagem, agricultura, reflorestamentos), que remonta ao início da
ocupação humana nesta região.
Áreas com campos naturais têm sido ainda mapeadas recentemente, próximo de áreas que sofrem intensa
urbanização, como é o caso da Região Metropolitana de Curitiba (ZILLER; HATSCHBACH, 1995; COMEC, 1999;
STRUMINSKI, 1999; STRUMINSKI, 2002; STRUMINSKI; LORENZETTO, 2000), o que sugere que, ao menos
paisagisticamente, a fisionomia dos campos naturais ainda se mantém. No entanto, Ziller e Hatschbach (1995),
estudando a região do Iraí (Piraquara/Quatro Barras), reconhecem que a situação dos campos é precária,
quando identificam espécies como Baccharis illinita, como ameaçada de extinção.

De modo geral, os remanescentes mais significativos desta formação florestal estão restritos à periferia
de suas áreas de ocorrência no Paraná, em algumas poucas unidades de conservação (figura 4.1.11), sendo
as mais significativas o Parque Nacional do Iguaçu (185 mil ha) e o Parque Nacional Ilha Grande (78 mil
ha). A Floresta Estacional existente no Parque do Iguaçu apresenta continuidade com áreas preservadas na
Argentina, formando um mosaico de unidades de conservação.

4.1.3.6 ESTEPE GRAMÍNEO-LENHOSA (CAMPOS MERIDIONAIS)
Em total oposição às áreas florestais, ocorrem no interior dos planaltos paranaenses e em outras porções
do sul do Brasil formações de campos naturais, onde predomina vegetação herbácea e arbustiva. Estes
campos possuem grande biodiversidade, com mais de 4.000 espécies reportadas (KLEIN, 1975).
Esta franca oposição fisionômica entre formações vegetais despertou há tempos o interesse de
pesquisadores. Porém, apenas Maack, na década de 1940, elaborou uma tese mais consistente sobre a origem
desta paisagem, a de que ela era remanescente de um ambiente mais frio e mais seco na passagem do
Pleistoceno para o Holoceno, à época da glaciação de Würm-Wisconsin (MAACK, 1981). Esta tese corrobora
com as ideias da Teoria dos Refúgios Florestais. Assim, para este autor, os campos são formas de um relicto
de um antigo clima semiárido Pleistocênico, sendo, portanto, a formação florística mais antiga do Paraná.
As florestas só teriam começado a conquistar os primitivos campos a partir da vegetação de galeria, capões
de nascentes e florestas de encostas, durante o clima úmido e rico em chuvas do Holoceno.
Analisando a Bacia de Curitiba, Imaguire (1979) reforçou esta hipótese, sugerindo que o clima deve ter
permanecido semiárido até 2.400 anos atrás, apenas permitindo vegetação de campo. Esta vegetação, com
comportamento xerofílico, de rápida e eficiente evolução e adaptação ao solo e outros fatores ambientais,
passou a habitar depressões e locais de umidade mais regular, formando as primeiras e parcas sinúsias.
Quando amenizaram as condições climáticas do Holoceno, as plantas arbóreas tiveram oportunidade de
imigrar (possivelmente da Serra do Mar) e povoar novas áreas, mudando a primitiva paisagem dos campos.
As denominações existentes para designar esta importante formação vegetacional sul-brasileira são
variadas. Dentre outros, podem ser citados os termos “pradarias”, “estepe de gramíneas baixas” e “campos
sulinos”, além do termo adotado pelo IBGE (VELOSO et al., 1991), “Estepe Gramíneo-Lenhosa”. No Paraná
esta tipologia ocorre inclusa na região da Floresta Ombrófila Mista, sendo que as áreas com ocorrência mais
significativa de campos são:
Primeiro Planalto: Campos de Curitiba e Campos de Castro (abrangendo municípios como Curitiba, São
José dos Pinhais, Tijucas do Sul, Campo Largo e Castro)
Segundo Planalto: Campos Gerais (abrangendo municípios como Tibagi e Ponta Grossa, entre outros)
Terceiro Planalto: Campos de Guarapuava e Campos de Palmas (abrangendo municípios como Guarapuava,
Pinhão, Candói e Palmas, entre outros)

FIGURA 4.1.12 – CAMPOS NATURAIS EM PONTA GROSSA, NAS VIZINHANÇAS DO PARQUE ESTADUAL DE VILA VELHA






De acordo com IBGE (VELOSO et al, 1991), nas áreas subtropicais a estepe está submetida a um deficit
hídrico fisiológico relacionado a uma estacionalidade. Assim, esta tipologia vegetal reflete um clima estacional
onde ocorre uma estação desfavorável com três meses frios. Com isto, os campos do Paraná apresentam
também aspecto singular, caracterizando-se por extensas áreas de gramíneas baixas, ocorrendo florestas ou
capões limitados às áreas próximas às nascentes. As árvores e arbustos crescem em faixas ao longo dos rios e
córregos, formando florestas ciliares. Predominam nos campos, principalmente, vegetais das famílias Poaceae,
Cyperaceae, Asteraceae, Verbenaceae e Euphorbiaceae, formando uma cobertura muitas vezes contínua, com
alturas que variam de 30cm a 80cm. Maack (1981) considera que paisagisticamente as gramíneas (Poaceae)
dominam estes ambientes, citando os gêneros Andropogon, Aristida, Paspalum, Panicum, Eragrostis e outros.
Essas formações abertas estão condicionadas a solos pouco evoluídos (Neossolos Litólicos, Cambissolos,
Organossolos). Em comum a estes lugares, além da elevada altitude, estão a topografia suave ondulada e
as temperaturas baixas predominantes quase o ano todo, com geadas frequentes no inverno e a eventual
formação de neve, sendo, estes, fatores que geram impedimentos para a evolução dos solos.
Percebe-se, então, que tanto o clima como a morfologia são atributos fisiográficos mais importantes
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as geadas, e que são adaptadas a ambientes mais secos. Assim, enquanto perduraram as condições climáticas
do Pleistoceno, estas espécies não encontraram resistência e obtiveram grande sucesso na colonização dos
espaços frios e secos dos planaltos sulinos e das terras mais altas do sudeste.
Contudo, a interpretação sobre a origem dos cerrados do Paraná não é unânime. Pela Teoria dos Refúgios
Florestais, interpreta-se que a porção norte do Terceiro Planalto, na área abrangida pelos terrenos cretáceos
da Formação Caiuá, teria recebido colonização por cerrados com penetração de vegetação xerófita que
migrou pelas depressões periféricas, a partir do nordeste semiárido, formando mosaicos de campos cerrados
com alguns elementos de caatingas (VIADANA, 2000), justificando a presença de cactáceas como Cereus e
Opuntia em sítios excepcionais na atualidade.
Porém, o instável paleoclima do Quaternário teria feito a vegetação de cerrado avançar e retrair em
diversos momentos, deixando como relicto destas migrações manchas isoladas em espaços descontínuos, em
regiões totalmente diferenciadas, no norte, nordeste e sudeste do Brasil, incluindo as manchas de cerrado
residuais do Paraná (AB’SABER, 1981).
Maack (1981) entendeu que a fragmentação dos cerrados e seu isolamento atestavam que estes
ecossistemas eram remanescentes de uma época em que este tipo de vegetação predominava na região
dos planaltos, sendo relictos do clima semiárido do Pleistoceno, sendo estes, mais tarde, substituídos por
florestas subtropicais de araucária.
A teoria proposta por Maack nos anos de 1940 esbarrou em uma subproposta de que a vegetação de
cerrado, ao invés de ter-se retraído em tempos passados, teria se expandido em tempos recentes como frentes
de expansão vegetacional decorrentes dos desequilíbrios ocorridos pela ocupação humana, particularmente
pelo fogo (COUTINHO; FERRI, 1960).

Também, no Segundo Planalto Paranaense, segundo Moro e Carmo (2003), as fisionomias campestres
que cobriam extensas áreas do relevo típico da região vêm sendo substituídas ou modificadas pelo homem,
acarretando, nos dias atuais, drástica redução da vegetação original. Assim, as áreas mais significativas de
campos nativos são encontradas nos cursos superiores dos rios Quebra-Perna (incluindo o Parque Estadual de
Vila Velha), Tibagi e dos Papagaios, em altitudes entre 900 e 1.000m. Na porção setentrional, é expressivo
o conjunto fisiográfico-ecológico formado pelos vales dos rios Iapó, Guartelá e a Bacia Hidrográfica do Rio
Fortaleza.
Para estas autoras, em Ponta Grossa, na Bacia do Rio São Jorge, juntamente com as cabeceiras do Rio
Verde, está localizado o mais significativo corredor ecológico ligando remanescentes nativos de campos
entre as porções norte e sul da Área de Preservação Ambiental (APA) da Escarpa Devoniana.
Com isto, áreas com campos naturais ainda podem ser encontradas mesmo em locais com grande pressão
do agronegócio, como nos Campos Gerais (figura 4.1.12). Este panorama reforça a importância dessas áreas
para a conservação de uma vegetação singular e insuficientemente conhecida.

4.1.3.7 SAVANA ARBORIZADA (CERRADO)
O termo Savana Arborizada é proveniente do sistema de Classificação da Vegetação Brasileira do IBGE
(VELOSO et al., 1991), que designa uma importante tipologia vegetacional no Brasil, popularmente conhecida
por “Cerrado”. Conforme Maack (1981), originalmente ocorriam “manchas” isoladas de Cerrado nas proximidades
das cidades de Tibagi, Jaguariaíva, Sengés, Astorga e Campo Mourão. Guerreiro e Parolin (2011), aliás, comentam
que Campo Mourão foi erguida onde outrora se desenvolvia uma vegetação aberta, com árvores tortas e arbustos
esparsos, devendo seu nome à presença de um enclave de campos cerrados em meio às densas florestas do interior
do Paraná. Geograficamente, o cerrado estendia-se entre os cursos superiores dos rios das Cinzas e Itararé.
As áreas relativamente restritas de Cerrado existentes no Paraná representam o limite meridional de
distribuição desta formação vegetal no Brasil. Conforme Maack (1981), originalmente essa vegetação cobria
uma área de 102km² no Paraná, estando atualmente reduzida a poucos hectares.
Para Guerreiro e Parolin (2011), estes redutos são restritos a exíguas áreas onde há uma excepcionalidade
no tipo de relevo que mantém condições ecológicas para que as espécies de cerrado tenham condições de
competição com a biota dos planaltos sulinos. Estes pequenos ecossistemas isolados de cerrado são, de acordo
com Straube (1998), fragmentos em estágio natural de extinção, já que a presença de cerrado no Paraná é
um fenômeno absolutamente inusitado, considerando-se as condições ambientais extremamente discordantes
daquelas verificadas na área core de cerrados, em regiões centro-brasileiras.
Dentre as diferenciações da fisiografia da área core de cerrados com os cerrados paranaenses está o clima,
já que no Paraná não há uma estação seca prolongada, que, de acordo com Straube (1998), é uma característica
básica deste domínio de paisagem. Além disso, nos planaltos meridionais as temperaturas são muito mais
baixas que no Planalto Central do Brasil. Assim, o cerrado paranaense poderia estar sujeito a sofrer com
geadas nos invernos. No entanto, os redutos de cerrado paranaense localizam-se em áreas microclimaticamente
distintas do clima geral dos planaltos sulinos, pois, por estarem em regiões de altimetria mais baixa, eles
apresentam verões mais quentes. Assim, em uma perspectiva regional, para Durigan et al (2003), a flora
das áreas de cerrado paranaense assemelha-se à dos cerrados do norte-nordeste do Estado de São Paulo,
de fisionomias predominantemente campestres. Mesmo assim apresentam, normalmente, um estrato arbóreoarbustivo esparso perenifoliado, com arbustos e árvores entre 3 e 8m de altura, com troncos tortuosos e duros
com cascas espessas e porosas, sob o qual se desenvolve um estrato descontínuo de plantas herbáceas.
Por outro lado, com a constatação realizada por Ritter (2008) de que nos Campos Gerais há pelo menos
587 espécies típicas de cerrado, é inegável a participação genética deste bioma na constituição dos campos
subtropicais. Isso ocorreu porque na vegetação dos cerrados há uma grande ocorrência de espécies de
características ecológicas pioneiras ou oportunistas, que rapidamente colonizaram o espaço deixado pela
retração de fisionomias vegetais mais exigentes. Estas espécies, que são as que compõem o substrato
herbáceo e arbustivo do cerrado, embora tenham seu centro de origem genético em um domínio tropical, ao
colonizar terras mais frias mostram que não têm como fatores limitantes as baixas temperaturas, ou mesmo

FIGURA 4.1.13 – VEGETAÇÃO DE CERRADO NO PARQUE ESTADUAL DO CERRADO, EM JAGUARIAÍVA
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Os primeiros estágios sucessionais da vegetação, capoeirinhas herbáceas, são, via de regra, dominados
por um pequeno número de espécies que podem determinar a fisionomia dos mesmos. Podem ser gramíneas
ou outras herbáceas, de crescimento rápido e de distribuição muito ampla, que formam um estrato denso
e uniforme, altamente dependente da luz abundante. Neste estágio até podem aparecer algumas poucas
espécies arbóreas, geralmente rebrotas de árvores cortadas, quando presentes na área, ou eventuais espécies
heliófitas. O mais comum, no entanto, é a uniformidade fisionômica. Este estágio inicial domina o terreno e
possui duração curta nos ambientes anteriormente ocupados por florestas (cerca de três anos).
Este estágio pode ser sucedido por um segundo estágio arbustivo, em geral da família Asteraceae, com
espécies de distribuição também ampla, configurando um segundo estágio sucessional da vegetação. Estes
arbustos dominam o ambiente formando densos aglomerados, que, conforme o estado de conservação do
solo, podem atingir de 3 a 5m de altura. Esta capoeirinha arbustiva (figura 4.1.14) domina o terreno e possui
duração curta nos ambientes anteriores florestais (cerca de cinco a dez anos), após o que o ambiente pode
começar a apresentar a emergência de espécies florestais que formarão as capoeiras arbóreas.

Embora a princípio divergentes, estas proposições se complementam considerando a discussão ambiental
histórica, pois uma das características peculiares do cerrado é a ocorrência de queimadas naturais, em geral
associadas à estação seca (maio a setembro). Segundo Coutinho (1982), o fogo possui papel ecológico
fundamental, promovendo a deiscência de frutos e infrutescência, possibilitando a liberação de sementes.
Concomitantemente a esse aspecto, o fogo elimina o excesso de serapilheira, permitindo que as sementes
ao chão tenham maiores chances de germinação. Algumas espécies do cerrado desenvolveram adaptações
contra o fogo, como cascas grossas e rugosas, além de raízes bulbosas. Estas adaptações das plantas
poderiam ter ocorrido em função das condições extremas do clima pleistocênico no Brasil, com tendências
secas a semiáridas. Por outro lado, Guimarães et al. (2003) permitem caracterizar a ocorrência de queimadas
associadas eventualmente às ocupações humanas pré-históricas.
Para Guerreiro e Parolin (2011), no Paraná ainda restam alguns fragmentos de cerrado (figura 4.1.13),
encontrados nas cidades de Tibagi, entre Jaguariaíva e Sengés e Campo Mourão, porém estão fortemente
alterados, sendo que em alguns lugares já foram totalmente eliminados.

QUADRO 4.1.1 – CARACTERÍSTICAS DOS ESTÁGIOS SUCESSIONAIS SECUNDÁRIOS

4.1.3.8 SISTEMA DE VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
Estágio

A interferência humana, nas mais variadas formas (queimadas provocadas, corte raso da vegetação
arbórea, erosões), bem como alterações naturais (incêndios, ataque de insetos, queda de árvores), criam
um mosaico de formações secundárias em sucessão vegetal. Uma vasta quantidade de estudos sugere que
formações secundárias são as de maior ocorrência em nosso Estado e a sua caracterização é importante para
definir parâmetros de licenciamento e análise do entorno de áreas a serem recuperadas.
Estes estágios secundários podem aparecer, inclusive a partir da retirada seletiva das árvores de maior
porte ou de maior valor comercial, o que gera aumento da luminosidade e empobrecimento de uma área
florestal.
Genericamente, a sucessão vegetal secundária é aquela que ocorre em áreas que eram ocupadas por uma
comunidade e que sofreram perturbações, favorecendo a colonização de espécies com o estabelecimento de
um processo sucessional. Difere da sucessão primária, que se dá em áreas onde não havia uma comunidade
estabelecida, como cordões arenosos de deposição marinha recente, ou afloramentos de rocha, por exemplo.
Margalef (1963) apontou que a sucessão representa incrementos de informação em um ecossistema, ou seja,
a sucessão parte de ecossistemas mais simples para mais complexos, com um maior número de níveis tróficos e
maior diversidade de espécies e formas de vida.
Já teorias mais modernas dão fundamento à visão da dinâmica da vegetação, sugerindo que equilíbrios
estáveis em comunidades vegetais sejam raros, não se definindo um estágio final da sucessão. A sucessão
é encarada, assim, como um processo estocástico, com distúrbios frequentes, repetidos, e com a variação
contínua da vegetação, em várias escalas de tempo e de espaço (GLENN-LEWIN et al., 1992).
À parte a discussão científica sobre a melhor terminologia a ser adotada, a vegetação primária e
secundária das diferentes formações florestais é definida em leis, notadamente no Decreto Federal nº 750/93,
em várias resoluções do CONAMA e do IBAMA, que estabelecem os parâmetros básicos para análise dos
estágios de sucessão (quadro 4.1.1) e definem que estágios da vegetação secundária podem ser suscetíveis
ao corte. Porém, a diferenciação desses estágios pode gerar conflitos de interpretação.
Se o solo não é removido, a vegetação secundária surge imediatamente após a destruição da floresta ou
abandono de terrenos cultivados e pastos, sendo demonstrada através do aparecimento de estágios sucessionais
secundários que avançam, de vegetações herbáceas e arbustivas até florestas secundárias.
Assim, a vegetação chamada de secundária compreende todas as comunidades vegetacionais existentes
nos terrenos que tiveram sua vegetação primitiva (primária) removida ou profundamente alterada. Tratase, portanto, da atual condição da maior parte dos remanescentes arbóreos de nossas antigas florestas.
A vegetação secundária pode ser encontrada em diferentes estágios de desenvolvimento sucessional,
conforme as condições ambientais e o tempo transcorrido depois da intervenção. A composição florística
deste processo é condicionada tanto pelo estágio sucessional, como também pela formação vegetal original
da região biogeográfica.
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Climax

Avançado
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sucessional
Capoeirão
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1a5
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Termo IBGE
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Muito rápido
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diferenciar
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rápido; nas outras é
lento

100 ou mais
Restrita,
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frequentes
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Muito intolerante
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Tolerância das dominantes à
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Regeneração das dominantes
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leve, diâmetro
Madeira e tronco das dominantes Muito
pequeno
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Abundantes
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Praticamente
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para meio dura,
Muito leve, diâmetros Leve
alguns troncos muito
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Muitas
em número,
Poucas
mas poucas espécies
Relativamente
abundantes, mas
Poucos
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Escassas
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Muito intolerante
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Abundante
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mas muitas espécies
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FONTE: Catharino et al. (2006)

As capoeiras sucedem os estágios iniciais herbáceos e arbustivos (capoeirinhas), após a incorporação
de matéria orgânica e nutrientes por estes estágios iniciais. Nas capoeiras aparece um pequeno número de
espécies arbóreas, geralmente heliófilas de ciclo de vida curto (cerca de 20 anos) e rápido crescimento,
que formam associações densas e homogêneas, correspondentes à terceira fase de sucessão secundária,
com árvores em torno de 8 a no máximo 20m de altura e diâmetro à altura do peito (DAP) em torno de
50cm. É possível distinguir um estrato dominante, por exemplo, com árvores bem desenvolvidas, e um
dominado, com arbustos ou com espécies de crescimento mais lento e maior tolerância à sombra e que irão
compor o estágio sucessional seguinte.
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pela progressiva substituição de espécies heliófilas e pela maior proporção de espécies zoocóricas que surgem.
Em outras situações, a remoção da floresta primária causa um nível de degradação ambiental tão alto
(por exemplo, com a perda da camada fértil do solo, ou alteração do regime hídrico, entre outras) que a
recolonização natural com espécies secundárias é comprometida. Em tais casos são necessárias medidas
dirigidas de recuperação ambiental, a ponto de restabelecer as condições mínimas de desenvolvimento para
a vegetação.
Uma espécie com grande potencial para este tipo de recuperação observada nas áreas antropizadas da
região da Floresta Ombrófila Mista é o da Mimosa scabrella, (bracatinga), que forma agrupamentos densos e
quase puros, denominados popularmente de “bracatingais”. A bracatinga é uma espécie florestal heliófita típica
dos estágios arbóreos médios da vegetação secundária (capoeiras) e que, devido a algumas características,
como seu rápido crescimento, regeneração abundante a partir de áreas incendiadas e madeira com alto
poder calorífico, é utilizada tanto para reflorestamentos com fins energéticos (lenha), como para estacas
usadas na construção civil, sendo também muito recomendada para recuperação de áreas degradadas pela
sua capacidade de recuperação de solos, através da incorporação de nitrogênio e densa cobertura do solo.

Estudos realizados pelo autor deste texto (STRUMINSKI; LORENZETTO, 2000; STRUMINSKI; LORENZETTO,
2002; STRUMINSKI, 1999; STRUMINSKI, 2002; STRUMINSKI, 2006; UEPG; FUNBIO, 2012) sugerem que muitos
remanescentes florestais em diferentes áreas do Paraná são compostos por estágios arbóreos médios da
vegetação secundária (capoeiras), sendo esta provavelmente a mais extensa associação vegetal que subsiste
no Estado.
O estágio sucessional seguinte mais avançado (capoeirão) caracteriza-se por um número maior de espécies
arbóreas e pelo sutil aparecimento de dois estratos florestais, sendo que os estratos superiores podem ser inclusive
dominados pelo Pinheiro-do-Paraná (Araucaria angustifolia), em áreas de formação da Floresta Ombrófila Mista,
quando esta espécie estiver presente nas primeiras fases sucessionais, o que demonstra o potencial regenerativo
destas fases secundárias (figura 4.1.15). As árvores apresentam porte maior, tanto em altura quanto no diâmetro
do tronco, que podem apresentar madeiras mais duras e grossas e serem colonizados por epífitas. A formação de
subosque gera um ambiente sombreado; porém, as espécies dominantes, heliófitas, têm dificuldade em regenerar
no subosque.
FIGURA 4.1.14 – DETALHE DE CAPOEIRINHA, COM ARBUSTOS SUCEDENDO GRAMÍNEAS, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

FIGURA 4.1.15 – DIFERENTES ESTÁGIOS SUCESSIONAIS ARBÓREOS, EM PRUDENTÓPOLIS

FONTE: O autor

FONTE: O autor

Considera-se que o estágio sucessional final, a floresta secundária, ocorra quando, após um período
de cerca de 50 anos em diante, podem ser distinguidos dois estratos arbóreos distintos e um terceiro em
formação. Existe ainda um estrato herbáceo-arbustivo bem desenvolvido e bem distribuído, transparecendo
um aspecto mais equilibrado a esta formação secundária. A composição da floresta será determinada pelas
espécies dominantes da fase anterior do capoeirão (RODERJAN; KUNIYOSHI, 1988), ou a partir do manejo
seletivo de espécies da floresta primária, situação em que os exemplares mais jovens, remanescentes da
floresta original, ocupam o dossel.
Em certos casos, a floresta secundária pode atingir o máximo de desenvolvimento para as dadas condições
ambientais (climax), assemelhando-se com a floresta primitiva. Zama et al. (2012) reconhecem o avanço
sucessional em remanescentes florestais após um processo de exploração, pelo aumento na riqueza de espécies,

4.1.3.9 VEGETAÇÃO INVASORA
Embora ainda não exista um consenso definitivo, pode-se entender por espécie exótica invasora aquela
que, oriunda de um bioma, penetra e se aclimata em outro onde não ocorria naturalmente, proliferando sem
controle e passando a representar ameaça para espécies nativas e para o equilíbrio dos ecossistemas, que
vai ocupando e transformando a seu favor.
Espécies exóticas invasoras, por outro lado, são aquelas que, uma vez introduzidas a partir de outros
ambientes, adaptam-se e se reproduzem a ponto de substituir espécies nativas e alterar processos ecológicos
naturais, tornando-se dominantes após um período mais ou menos longo, requerido para sua adaptação
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A seguir, é possível visualizar um exemplo de invasão de Pinus no Estado do Paraná (figura 4.1.16):

(ZILLER, 2000). Trata-se das espécies que, em novos territórios, proliferam, dispersam-se e persistem
em detrimento de espécies e ecossistemas nativos. Para essa autora, ao contrário de muitos problemas
ambientais que se amenizam com o tempo, como, por exemplo, a poluição química, invasões biológicas se
multiplicam, se espalham e causam problemas de longo prazo que se agravam com o passar do tempo e não
permitem que os ecossistemas afetados se recuperem naturalmente.
As atividades e movimentações humanas vêm desempenhando, em tempos históricos, o maior papel na
introdução de espécies exóticas invasoras. A invasão de relativamente poucas espécies muito adaptáveis e
competitivas tende a empobrecer e homogeneizar os ecossistemas, sendo um dos principais fatores para a
perda de biodiversidade, cujo impacto continua a ser subestimado, com repercussões negativas no equilíbrio
ecológico, na economia, na sociedade e na cultura.
Segundo Ziller (2000), o histórico e o agravamento, em nível mundial, das invasões biológicas por
espécies exóticas, torna o problema a segunda maior causa de degradação ambiental, que perde somente
para a substituição direta de ambientes para fins produtivos. Algumas medidas são sugeridas para melhorar a
condição ambiental da região, envolvendo planejamento para povoamentos fl orestais com espécies exóticas
e substituição do pastoreio extensivo pelo sistema rotativo racional.
Além do declínio ou extinção de espécies nativas, as invasões acarretam prejuízos em colheitas, degradação
de florestas, solos e pastagens, favorecem a disseminação de doenças e pragas, e, perturbando os ciclos físicos,
químicos, biológicos e climáticos, afetam todos os serviços ambientais oferecidos pela natureza, que são
fundamentais para a vida humana. Com a crescente interferência do homem nos ambientes, projeta-se que as
invasões se multipliquem no futuro e, com elas, seus impactos indesejáveis. As espécies exóticas invasoras
representam um dos maiores desafios ambientais que o mundo enfrenta atualmente, embora este fato não seja
muito conhecido pelo público em geral.
Ao contrário de outros problemas ambientais que podem se diluir e amenizar com o tempo, as invasoras
muitas vezes se tornam espécies dominantes e as consequências negativas tendem a se agravar à medida
que sua adaptação se completa. O combate às invasões nem sempre é possível e, quando tentado, em regra
se revela um procedimento altamente complexo, custoso e nem sempre garante bons resultados, podendo
ocorrer até mesmo efeitos adversos imprevistos.
No Estado do Paraná, segundo Ziller (2000), entre as espécies de plantas que se enquadram nesta
problemática estão a uva-do-japão (Hovenia dulcis), a nêspera (Eryobotrya japônica) e o cinamomo (Melia
azedarach), nas formações com araucária e Floresta Estacional no sul do Brasil. O pau-incenso Pittosporum
undulatum também aparece nas florestas com araucária no planalto paranaense. Na região de campos, ou
em áreas desmatadas, surgem a acácia-negra (Acacia mearnsii), o tojo (Ulex europaeus), espécies do gênero
Pinus, gramíneas diversas, especialmente do gênero Brachiaria, o capim-gordura (Melinis minutiflora) e
o capim-annoni (Eragrostis plana), entre outras. Dentre as plantas ornamentais, são comuns o lírio-dobrejo (Hedychium coronarium), o beijo (Impatiens walleriana), a trapoeraba-roxa (Tradescantia zebrina) e as
bananeiras ornamentais (Musa ornata e M. rosácea).
Para esta autora, as florestas parecem ser os ecossistemas mais resistentes a invasões biológicas, pois
são raras as espécies invasoras tolerantes à sombra e dificilmente a teoria do nicho vago se aplicaria a
áreas florestais, onde as formas de vida são abundantes e a diversidade, em especial em florestas tropicais
e subtropicais, supera a de outras formações. Quando, porém, ocorrem alterações que abrem clareiras e
permitem maior incidência de luz, esses ambientes se tornam suscetíveis às invasoras, que podem alterar os
regimes normais.
Segundo Ziller (2000), as principais causas dos processos de degradação ambiental da Estepe GramíneoLenhosa são a substituição dos ambientes naturais por agricultura, pastagens e povoamentos florestais, as
queimadas, a erosão e a contaminação biológica por espécies do gênero Pinus.
A minimização do impacto da presença de espécies exóticas invasoras é um tema muito amplo, embora
tenha soluções. Ziller e Galvão (2000), por exemplo, sugerem algumas medidas para minimizar o impacto da
presença de espécies florestais invasoras, como definir o formato dos povoamentos florestais de acordo com
características locais, visando reduzir a dispersão de sementes de invasoras ou construir quebra-ventos com
espécies nativas. No caso dos campos naturais, sugerem o manejo rotativo com a finalidade de permitir que
os campos possam se recuperar, sem a necessidade de queimadas.

FIGURA 4.1.16 – INVASÃO DE PINUS EM CAMPO, NA SERRA DA GRACIOSA (QUATRO BARRAS)

FONTE: O autor

4.1.4 RESUMO DAS FORMAÇÕES VEGETAIS PARANAENSES
Resumidamente, a vegetação original do Paraná podia ser enquadrada, de acordo com a dispersão
florística regional estipulada pelo IBGE (VELOSO et al., 1991), na seguinte classificação:
Região Florística do Sudeste
Domínio da Floresta Atlântica
Formações vegetais:
 Sistema Edáfico de Primeira Ocupação (formações pioneiras áreas úmidas em solos instáveis)
 Floresta Ombrófila Densa
 Floresta Ombrófila Mista
 Floresta Estacional Semidecidual
 Savana Arborizada (Cerrados)
 Estepe gramíneo-lenhosa




Fatores edafoclimáticos e condicionantes topográficas fazem com que estas formações apresentem
divisões que são as subformações ou formações propriamente ditas, conforme segue:
Sistema Edáfico de Primeira Ocupação (Áreas de Formações Pioneiras):
Vegetação de dunas e restinga
Manguezais
Formações de influência fluvial
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Floresta Ombrófila Densa, nos seguintes patamares e situações:
Floresta de Terras Baixas: em solos arenosos da planície aluvial
Floresta Aluvial: distribuídas sobre as planícies aluviais dos rios litorâneos
Floresta Submontana: no início das encostas da Serra do Mar e no Vale do Rio Ribeira, entre 30 e 400m
s.n.m.
Floresta Montana: de aproximadamente 400 a cerca de 1.000/1.200m s.n.m, nas encostas da Serra do Mar
Floresta Altomontana: acima de 1.000/1.200m s.n.m, nos cumes da Serra do Mar







Dentro desta formação florestal e constituindo uma “vegetação relíquia”, que persiste em situações
especialíssimas, encontramos os chamados Sistemas de Refúgios Vegetacionais:
Vegetação rupestre: em afloramentos rochosos de cadeias montanhosas na Serra do Mar
Campos de altitude: em topos de montanhas na Serra do Mar



Floresta Ombrófila Mista, nos seguintes patamares:
Floresta Aluvial: formação ribeirinha, que ocupa os terrenos aluviais situados junto aos rios
Floresta Submontana: ocorre entre 50 e aproximadamente 400m s.n.m. na região oeste, na Bacia do
Rio Iguaçu
Floresta Montana: ocupa as regiões planálticas do Paraná, apresentando faixa de ocorrência entre 400
e 1.000m s.n.m.
Floresta Altomontana: esta formação ocorre em altitudes superiores a 1.000m s.n.m., ou sobre
afloramentos rochosos nas escarpas do interior do Estado







Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Aluvial: formação ribeirinha que se distribui nas planícies aluviais e sobre algumas ilhas do
Rio Paraná e afluentes
Floresta Submontana: ocupa áreas abaixo de 500m s.n.m. nas regiões norte, oeste e sudoeste do
Estado
Floresta Montana: situa-se em altitudes entre 400 e 1.500m s.n.m.






Savana:
Savana Arborizada (Cerrado): redutos restritos a áreas com condições ecológicas que permitam às
espécies de cerrado competir com a biota sulina


Estepe gramíneo-lenhosa:
Campos secos: formações abertas onde predomina vegetação herbácea e arbustiva condicionada a
solos pouco evoluídos, comuns em regiões elevadas dos Primeiro e Segundo Planaltos paranaenses.
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4.2 EFEITOS DA FRAGMENTAÇÃO SOBRE A VEGETAÇÃO

FIGURA 4.2.1 – CIPÓS INDICADORES DE EFEITO DE BORDA EM FRAGMENTO FLORESTAL, NA REGIÃO DE PONTA GROSSA

Edson Struminski, Engenheiro Florestal – Colaborador
Apesar de serem, pelo menos teoricamente, recursos renováveis, as florestas paranaenses têm um
diferencial em relação aos solos, a geologia ou a geomorfologia, que é o fato de que, como representantes
de unidades fitogeográficas, estão hoje completamente fragmentadas, sendo, quando muito, referências
históricas em algumas regiões do Estado, como podemos buscar na leitura de alguns trabalhos científicos
clássicos como o de Maack (1948) ou o de Klein e Hatschbach (1962).
As florestas paranaenses estão muito fragmentadas e, para explicar como se comporta uma floresta
fragmentada, vem se desenvolvendo um amplo número de pesquisas científicas. A justificativa para este
interesse é a constatação de que a maior parte da biodiversidade remanescente se encontra hoje localizada em
fragmentos florestais, pouco estudados e historicamente marginalizados pelas iniciativas conservacionistas,
que buscaram mais o enfoque estatal (parques e reservas) neste sentido. Entretanto, na opinião de Viana
e Pinheiro (1998) e de vários outros especialistas, se atendidas as previsões mais otimistas, os parques e
reservas poderão responder pela manutenção de apenas 10% da cobertura natural dos ecossistemas tropicais,
estando o restante espalhado pelos fragmentos de vegetação remanescente.
Rodrigues (1998) também lembra que a importância do conhecimento sobre a fragmentação hoje é
óbvia, pois em muitas paisagens a esmagadora maioria das espécies está restrita aos fragmentos. O autor
entende que estas áreas têm sido chamadas de fragmentos para salientar que elas não mais se comportam
como florestas intactas.
Em um vasto documento produzido pelo Ministério do Meio Ambiente sobre o tema da fragmentação
florestal (RAMBALDI; OLIVEIRA, 2003), reconhece-se que identificar os fatores antrópicos que interferem
na fragmentação florestal não é tarefa fácil. Quando o objetivo é o de prever e avaliar as consequências da
fragmentação, defronta-se com parcas bases empíricas em escalas incompatíveis com os fenômenos que são
observados e com a pouca prática do monitoramento permanente. Esta situação gera suposições frágeis,
com baixa confiabilidade teórica e empírica, não constituindo um apoio seguro às decisões de formulação
e implementação de políticas públicas. Com isto, acaba sendo necessário voltar os olhos para as teorias
disponíveis sobre o tema.
Inicialmente a base teórica para entender a fragmentação florestal foi oriunda da Teoria de Biogeografia
de Ilhas Oceânicas (MacARTHUR; WILSON, 1967), que era baseada em três observações: comunidades insulares
são mais pobres em espécies do que as comunidades continentais equivalentes; para uma redução de área em
uma ilha teríamos uma redução proporcional em espécies; e a riqueza de espécies de uma ilha diminui com
o aumento do isolamento desta ilha. Um desdobramento importante destas observações é a constatação de
que existe um equilíbrio dinâmico entre extinção e imigração.
Mas a aplicação desta teoria em ecossistemas terrestres e, em particular, fragmentos florestais, deve
ser feita com muita cautela, pois em áreas continentais a fragmentação pode resultar em uma perda de
biodiversidade maior do que a esperada pela simples redução da área florestal, pois pode não ter havido tempo
para ocorrer equilíbrio biogeográfico, em função do aumento de predadores, da redução de polinizadores e
dispersores de semente, de efeitos de vizinhança e da mortalidade resultante do chamado efeito de borda
do fragmento (VIANA et al., 1992), que leva ao surgimento de espécies oportunistas pelo excesso de luz em
bordas de áreas desmatadas, em detrimento das espécies originais da floresta (figura 4.2.1).
Mesmo assim, Metzger (2006) explica que a Teoria da Biogeografia de Ilhas imprimiu, durante um tempo
considerável, uma visão baseada na riqueza da comunidade, controlada pela área e pelo isolamento dos
fragmentos de habitat a uma fonte estável de espécies, de modo similar às ilhas oceânicas. Posteriormente
surgiu uma nova teoria, com base principalmente nas metapopulações, cuja ênfase mudou de comunidades
para populações e de fragmentos para redes de fragmentos conectados por fluxos biológicos.
Mais recentemente, a ecologia de paisagens colocou as redes de habitat em um contexto mais realista,
formado por uma matriz heterogênea composta por uma variedade de unidades de paisagem modificadas ou
introduzidas (áreas agrícolas, florestais, urbanas, rodovias). Desta maneira, foi dada uma ênfase maior à
noção de conectividade da paisagem, isto é, novamente aos fluxos biológicos.

FONTE: O autor

Finalmente, o próprio Metzger (2006) admitiu que adquirir um maior conhecimento das respostas à
fragmentação é uma questão complexa que requer dados biológicos detalhados sobre tópicos como demografia,
capacidade de dispersão, interações entre espécies, preferências alimentares e ambientais, sugerindo, como
atalho, estudar um grupo funcional seleto de espécies “guarda-chuva” que permita inferir as respostas das
outras espécies.
A aplicação dessas teorias aos remanescentes dos ambientes naturais paranaenses será vista a seguir.
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FIGURA 4.2.2 – DIFERENTES TAMANHOS DE FRAGMENTOS FLORESTAIS NA REGIÃO DE LONDRINA
(EM BRANCO, UMA ÁREA DE REFERÊNCIA DE 10 HECTARES)

4.2.1 TEORIAS DA FRAGMENTAÇÃO DE ECOSSISTEMAS APLICADAS AOS REMANESCENTES
DE VEGETAÇÃO NATURAL PARANAENSES
4.2.1.1 ÁREA DOS FRAGMENTOS
A área remanescente de um fragmento representa um dos componentes mais importantes para sua
conservação. Estudos de área de fragmentos realizados em diferentes regiões do país têm procurado lançar
luz sobre os problemas gerados pelo desmatamento e pela fragmentação de ecossistemas de acordo com
o tamanho das áreas remanescentes. Na Amazônia, por exemplo, Lovejoy e Schubart, em um estudo de
referência, estudaram a dinâmica de fragmentos florestais a partir da demarcação de 24 reservas sob a forma
de fragmentos de 1, 10, 100, 1.000 e 10.000 hectares (SCHIERHOLTZ, 1991).
Estudos dessa natureza geraram a constatação de que a extinção de espécies é fortemente dependente
da área do fragmento, bem como do número de espécies presentes, reforçando a Teoria de Biogeografia de
Ilhas. Assim, quanto maior é o número de espécies em relação à capacidade de suporte da área, maior é
a extinção de espécies por unidade de tempo. Por este motivo, Terborgh e Winter (1980) consideram que
reservas maiores podem ser mais eficientes para a conservação da biodiversidade.
Viana et al. (1992) também concordam que com a redução do número e do tamanho dos fragmentos
ocorrem perdas na diversidade natural em função do desaparecimento físico de indivíduos (árvores ou
animais) ou declínio gradual das populações, que tendem a conter poucos indivíduos e muitas espécies
raras. Aliás, a diminuição da área de um habitat adequado para uma espécie rara afeta muito suas chances de
continuar existindo. Também perceberam que o grau de isolamento de um fragmento pode afetar o influxo
de animais, pólen e sementes. Se a distância entre os fragmentos for muito grande, dificulta a migração
entre os mesmos.
Esses autores, estudando fragmentos na região de Piracicaba (SP), consideraram que áreas florestais
reduzidas, com menos de 10ha, apresentaram sérios indícios de não sustentabilidade, em função do alto
percentual de redução da vegetação nativa, pequena área individual, formato alongado dos fragmentos, baixa
frequência natural de muitas espécies, elevada densidade de cipós, árvores mortas e alta vulnerabilidade
a perturbações antrópicas. Nestes casos de fragmentos muito pequenos (figura 4.2.2), a dinâmica dos
ecossistemas provavelmente já é determinada por forças externas e não internas.
Porém, para Viana et al. (1992), se estes fragmentos de pequeno tamanho podem não possuir habitats
suficientes para determinadas espécies, podem ainda manter parcela significativa da biodiversidade regional.
Eles podem servir como ponto de parada e alimentação para a fauna (trampolins ecológicos), representar a
heterogeneidade da região ou conectar fragmentos maiores. Já os fragmentos maiores são geralmente mais
eficientes na manutenção da riqueza de espécies que os pequenos.
No entanto, Fernandez (1997), revisando a literatura disponível, concluiu que existe polêmica quanto aos
princípios que consideram que reservas maiores são melhores que várias pequenas de tamanho equivalente,
ou que reservas ligadas por corredores são melhores que outras sem estas conexões.
No primeiro caso, várias reservas pequenas até poderiam ser melhores que uma grande, caso o habitat
fosse muito heterogêneo antes da fragmentação. Neste caso, as listas de espécies das reservas pequenas
dariam número maior que a da reserva grande. Porém, para ambientes mais homogêneos as reservas grandes
parecem ser mais indicadas.
Metzger (2006) contesta essas regras muito óbvias. Segundo ele, o senso comum pode não ser uma
boa estratégia, pois nem sempre a conservação dos fragmentos maiores permite manter todos os grupos
funcionais de espécies. Alguns grupos podem estar restritos a fragmentos menores que, por este motivo,
seriam menos considerados nas estratégias de conservação. É necessária uma avaliação mais cuidadosa.

FONTE: Google Earth (imagem), com inserção de área de referência pelo autor

4.2.1.2 TEMPO DE FRAGMENTAÇÃO
O processo de fragmentação causado pelo homem ocorre em pequena escala de tempo e grande escala
de espaço. Por isto, para Rambaldi e Oliveira (2003), os efeitos da fragmentação sobre a vegetação devem
ser considerados, principalmente, sob estas duas variáveis: tempo e espaço.
Para esses autores, a fragmentação é a alteração de habitats, com a criação, em larga escala e ao longo
do tempo, de habitats inadequados para um grande número de espécies, com a restrição da aptidão de certas
espécies na área afetada. Apesar disto, áreas negativas para uma espécie podem ser de boa qualidade para outras.
Estes autores entendem que, em fragmentos com pouco tempo de isolamento, modificações na vegetação
podem não ser detectadas muito facilmente. Assim, embora espécies de vida curta (ervas, arbustos) possam
responder imediatamente à fragmentação, para as árvores com ciclo de vida mais longo às respostas acerca
da fragmentação só podem ser avaliadas décadas após a perturbação ter ocorrido. Árvores podem viver
por séculos, mas podem não estar mais se reproduzindo, sendo caracterizadas como verdadeiros indivíduos
mortos-vivos.
De modo geral, os estágios iniciais como as plântulas apresentam as respostas mais imediatas à
fragmentação, podendo afetar a composição futura da comunidade vegetal. Quando as árvores adultas
morrem, a substituição não ocorre em níveis similares aos de áreas contínuas, por conta, por exemplo, do
excesso da luz na borda do fragmento que afeta a regeneração de espécies que não toleram luz demasiada.
Também a produção de serrapilheira e mesmo de biomassa total é menor na borda que no interior do
fragmento, podendo afetar a produtividade florestal.
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O isolamento é um dos temas em que o excesso de biodiversidade biológica e de ecossistemas das áreas
tropicais pode tornar o assunto uma abstração frustrante. Insetos, pássaros, répteis, anfíbios, mamíferos de
grande porte, ou de pequeno porte, árvores dispersadas pelo vento ou por animais, herbáceas, cada espécie
viva poderá ter uma reação diferente para situações de isolamento. Como existe total interligação entre
espécies, torna-se praticamente impossível generalizar conclusões sobre o isolamento de fragmentos, sendo
necessário fazer escolhas, como será visto mais adiante com as espécies “guarda-chuva”.

Vegetação oportunista também pode ocupar espaços luminosos na borda que surge com os desmatamentos,
ou mesmo pela retirada de espécies valiosas da floresta, o chamado “manejo seletivo” que forma clareiras.
Nestes casos, já existem pesquisas como a de Davison (2009), que indicam que clareiras recém-formadas
podem ser completamente colonizadas por lianas e bambus e permanecer estruturalmente inertes por anos,
impedindo a regeneração de espécies arbóreas.
Assim, se por um lado a borda do fragmento é selada pela vegetação oportunista que se estabelece com
o tempo e as variáveis climáticas tendem a não ser muito diferentes das encontradas no interior da floresta,
a reconstituição da vegetação de borda com a mesma estrutura da floresta original parece improvável sem
manejo, pois as modificações no microclima da borda criam condições para espécies diferentes das que se
encontravam quando da criação da borda, o que favorece o estabelecimento de espécies adaptadas à maior
incidência de luz (pioneiras, oportunistas), resultando em uma comunidade de plantas distintas do interior
do fragmento. O aumento na densidade das espécies na borda dá a falsa impressão de não ter ocorrido efeito
negativo, mas é essencial observar que a identidade das espécies difere. Assim, as modificações que afetam
negativamente as espécies de sombra e colocam em risco a sobrevivência da população do fragmento podem
afetar positivamente o recrutamento de outras espécies que, no longo prazo, podem se tornar abundantes
ou dominantes no fragmento, como espécies de áreas abertas, pioneiras, oportunistas ou mesmo invasoras.

FIGURA 4.2.3 – PROCESSO DE ISOLAMENTO DE FRAGMENTOS FLORESTAIS PELO AVANÇO DA ÁREA URBANA
NA APA DO PASSAÚNA, CURITIBA

4.2.1.3 ISOLAMENTO DE FRAGMENTOS
Outra questão espacial relacionada com a fragmentação é o isolamento. Viana et al. (1992) perceberam
que o grau de isolamento de um fragmento pode afetar o influxo de animais, pólen e sementes. Se a distância
entre os fragmentos for muito grande, dificulta a migração entre os mesmos.
Desta forma, as manchas de habitat não podem ser demasiadamente isoladas para impedir a recolonização,
pois muitas vezes as populações locais ficam isoladas e a distâncias tão grandes que o movimento entre as
manchas de habitat mais ou menos favoráveis pode tornar-se impossível. No limite, muitas espécies podem
ficar restritas a uma ou a algumas manchas, e sua extinção torna-se questão de tempo.
A distância entre os fragmentos e o isolamento entre eles são, assim, responsáveis pelo grau de
conectividade entre estes fragmentos e os habitats maiores. Populações em fragmentos isolados têm
menores taxas de migração e dispersão e, em geral, com o tempo sofrem redução de trocas gênicas e declínio
populacional. A redução gênica significa a diminuição da aptidão média da população de se reproduzir.
A distribuição espacial dos fragmentos na paisagem e os elementos da paisagem que os separam ou
conectam determinam a similiaridade das populações dos fragmentos. Assim, os mais próximos entre si
tendem a ser mais similares floristicamente.
Desta forma, o grau de isolamento de um fragmento e a impermeabilidade da matriz de entorno (urbana,
agrícola, pastoril, reflorestada etc.) afetam a probabilidade de trocas de indivíduos (migração) entre
fragmentos, comprometendo a persistência das populações (VIANA et al.,1992).
De acordo com Metzger e Décamps (1997), uma paisagem fragmentada pode manter diversas populações
de forma sustentável, dependendo de sua configuração espacial. No entanto, a partir de um determinado
grau de fragmentação os seus efeitos se tornam muito intensos e a restauração passa a ser essencial para a
manutenção da diversidade biológica.
Para uma dada espécie, pode-se considerar que este limiar é atingido quando a distância média entre
os fragmentos torna-se maior que a distância que a espécie é capaz de atravessar fora de seu habitat, o
que faz com que o isolamento ocorra de forma diferente para diferentes espécies. De uma forma mais geral,
considerando-se a interdependência entre espécies e, consequentemente, a comunidade como um todo, o
limiar máximo pode ser considerado no momento em que a conectividade não consegue mais compensar os
efeitos da fragmentação (METZGER; DÉCAMPS, 1997).
Situação deste tipo foi observada por Struminski e Lorenzetto (2002), em estudo na APA do Passaúna
(figura 4.2.3), uma área já sob influência urbana. Nestes casos, os fragmentos vão sendo cada vez mais
reduzidos em áreas e estão envoltos por uma matriz que progressivamente os isola e gradativamente
simplifica o subosque, gerando o “bosqueamento” da área florestal e diminuindo sua autossustentabilidade.

FONTE: Google Earth

4.2.1.4 EFEITO DE BORDA EM FRAGMENTOS
De acordo com Waldhoff e Viana (1993), efeito de borda é a degradação estrutural que pode ser encontrada
em até algumas dezenas de metros da borda de remanescentes de florestas recém-cortadas, uma situação que
já não se aplica às ilhas.
Ali ocorrem mudanças fortes e imediatas na luminosidade, temperatura, umidade do solo e do ar e
na velocidade do vento, que diminuem em direção ao interior da floresta. Espécies que não toleram estas
mudanças morrem e aparecem outras pioneiras, ou oportunistas, como gramíneas, pteridófitas, bambus e cipós
(figura 4.2.4). O efeito de borda pode causar também mudanças nos nutrientes do solo, além de introduzir
sementes dispersas pelo vento, insetos e patógenos para dentro do fragmento. A maior exposição aos ventos
danifica a vegetação de forma direta (derrubada de árvores) ou indireta (dessecação). Há concorrência direta
pela luz e a mortalidade de árvores adultas aumenta em áreas fragmentadas. Espécies que não toleram estas
mudanças podem morrer, mesmo sem sofrer impacto direto do desmatamento.
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Schierholtz (1991) explica que em ecossistemas inalterados a região de confluência natural de dois
habitats distintos (ecótono) geralmente mostra maior riqueza na biodiversidade. Se os ecótonos costumam
ser mais valorizados pelos ecólogos por conta do aumento da biodiversidade, nas bordas abruptas criadas
pelo desmatamento há uma indução à decadência do ecossistema. Muitas famílias de vegetais têm uma alta
diversidade e uma densidade populacional baixa, podendo ocorrer apenas uma árvore por hectare. Assim, ao
serem criadas reservas muito pequenas, pode ser que haja apenas um exemplar desta árvore. Se esta árvore
morre, a espécie fica localmente extinta. É por isto que, para os ambientes florestais, a fragmentação pode
resultar em uma perda de biodiversidade maior do que a esperada pela simples redução da área florestal, em
função da mortalidade resultante do efeito de borda (VIANA et al., 1992).

Todos os efeitos relacionados às bordas são mais intensos em fragmentos pequenos, mas a forma dos
fragmentos, particularmente os mais estreitos e compridos, com formas irregulares, ou com muitos recortes,
pode permitir que as alterações ocupem grande parte ou mesmo toda a área do fragmento, pois as bordas
podem se tocar isolando o fragmento (figura 4.2.5) ou transformando-o, na prática, em apenas uma grande
borda, o que faz com que espécies sensíveis sejam excluídas do fragmento. Por isto, para Viana et al. (1992),
fragmentos arredondados são menos afetados pelo efeito de borda que os alongados.
Ainda não há consenso sobre o tamanho das bordas. Estudos têm demonstrado que a medida de uma
borda pode variar entre 35 e 100m (RODRIGUES, 1998), conforme sua exposição ao sol (face norte ou sul) ou
o tamanho do fragmento. Nos menores as bordas estão mais próximas, portanto efeitos de borda secundários
se adicionam ao primário, amplificando-o.
Pirovani (2010) fez diferentes simulações de efeito de borda com 20, 40, 60, 80, 100, 140 e 200m. O que
importa neste caso é que, para todos os índices, os fragmentos maiores apresentam resultados de métricas
da paisagem que indicam maior conservação que os fragmentos menores.

FIGURA 4.2.4 – VEGETAÇÃO DE BORDA EM FRAGMENTO FLORESTAL, NA REGIÃO DE REBOUÇAS

FIGURA 4.2.5 – LARGURA CRÍTICA CONSIDERANDO BORDAS DE 100
100m
m EM FRAGMENTOS ALONGADOS NA
REGIÃO DE CIANORTE, PROVOCANDO VIRTUAL ISOLAMENTO E DESCONEXÃO DA PAISAGEM

FONTE: Google Earth, com inserções do autor

Também, em fragmentos florestais de formato quadrado, os efeitos de borda podem se estender algumas
dezenas de metros no seu interior. Uma simulação, como a da figura 4.2.6, mostra que, hipoteticamente, se
este efeito fosse até 100m, atingiria completamente um fragmento de 1ha (10.000m²). Os de 10ha sofreriam
o impacto do efeito de borda em quase 90% de sua área; os de 100ha chegam a 35% da área afetada, e
mesmo nos de 1.000ha o impacto é de mais de 10%.

FONTE: O autor
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FIGURA 4.2.6 – ÁREA OCUPADA POR EFEITO DE BORDA COM 100m
100m DE COMPRIMENTO E NÚCLEO REMANESCENTE EM FRAGMENTOS
HIPOTÉTICOS

Nos fragmentos mais alongados, o aumento na proporção da borda em relação à área torna os fragmentos
mais suscetíveis às perturbações como caça, animais domésticos, espécies invasoras, fogo etc., o que
faz com que o núcleo hipotético de um fragmento, ou seja, a área realmente sadia dos fragmentos, seja
consideravelmente reduzida (figura 4.2.8). Já fragmentos mais circulares têm a razão borda/área minimizada.
FIGURA 4.2.8 – DEMONSTRAÇÃO DE UMA ÁREA NÚCLEO HIPOTÉTICA DE UM FRAGMENTO REAL,
EM MOREIRA SALES

FONTE: O autor

Conforme o modelo de colonização adotado no Estado, este tipo de fragmento tornou-se comum. É o caso
do norte do Paraná, onde terrenos alongados e regulares eram desmatados destinando apenas um percentual
para Reserva Legal, o que deu origem a fragmentos pequenos de formato regular, como os da figura 4.2.7.
FIGURA 4.2.7 – FRAGMENTOS DE TAMANHOS EXTREMAMENTE REDUZIDOS (8 E 17 HECTARES) E REGULARES,
EM GOIOERÊ

FONTE: Google Earth, com inserções do autor

O centro da área (núcleo), porção melhor conservada do fragmento, está mais distante das bordas e é
mais protegido dos fatores externos. Moraes et al. (2012) lembram que as espécies de interior, restritas às
condições ambientais das áreas internas dos fragmentos, geralmente são excluídas das bordas pelas espécies
adaptadas a esse tipo de habitat, durante o processo de competição. De qualquer modo, a redução dos efeitos
de borda pode ser obtida pelo arredondamento do fragmento, ou seja, pela diminuição da razão perímetro
de borda/área do fragmento.

4.2.1.5 METAPOPULAÇÕES
Pelos parágrafos anteriores é possível perceber que a população animal e vegetal possui uma dinâmica
ecológica distinta em diferentes fragmentos. A dinâmica pode ocorrer em toda a paisagem, mas a persistência
das espécies nestas paisagens depende de uma dinâmica regional ou mesmo local.
Estudos fitossociológicos realizados nas diferentes formações do Paraná mostram que a heterogeneidade
de pequenos fragmentos, decorrente do histórico de impactos e da geomorfologia diferenciada, pode fazer

FONTE: Google Earth
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FIGURA 4.2.9 – EXEMPLO DE UMA PROVÁVEL ÁREA FONTE (PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU) DE UMA METAPOPULAÇÃO E ÁREAS
DRENO (FRAGMENTOS AO REDOR)

com que tenham estrutura de vegetação semelhante aos grandes fragmentos, pela evolução dos estágios
da sucessão vegetal, tornando-os importantes para a conservação das populações de espécies originais,
podendo representar, portanto, amostras significativas da vegetação regional.
Entretanto, fragmentos de habitat podem não conter o mínimo de população de certas espécies,
simplesmente porque quando estas áreas foram fragmentadas não continham estas espécies de plantas ou
continham somente pequeno número de indivíduos da população que não tinham como se reproduzir. Este
problema pode ser crítico para espécies raras, cujo número de indivíduos é naturalmente reduzido.
A drástica redução da diversidade biológica é um problema de extrema preocupação, uma vez que
populações de plantas e animais em fragmentos isolados apresentam menores taxas de migração e dispersão e,
com o tempo, tendem a sofrer sensíveis mudanças em sua estrutura genética, pela possibilidade de passarem
por endocruzamento e, consequentemente, perderem a variabilidade genética, o que resulta na perda de
populações locais (PAGLIA et al., 2006), e, se uma espécie animal que poliniza ou dispersa os propágulos de
certa planta é afetada negativamente pela fragmentação, a espécie de planta será também afetada.
Como a fragmentação está levando à formação de paisagens contendo cada vez manchas menores de habitat,
constata-se que as populações de plantas podem estar sendo extintas de alguns fragmentos, mas colonizando
outros, mantendo, desta forma populações dinâmicas, no que se denomina de metapopulação, que é um
conjunto de subpopulações isoladas espacialmente em fragmentos de habitat, mas unidas funcionalmente por
fluxos biológicos. Esse sistema baseia-se em populações temporárias ou flutuantes dependentes de migração.
A metapopulação é, assim, uma rede de populações formada por subpopulações espacialmente
estruturadas em agrupamentos, cujos indivíduos se reproduzem localmente e onde a migração entre as
subpopulações pode influenciar a dinâmica local e o fluxo gênico da região, incluindo a possibilidade de uma
subpopulação se restabelecer após uma extinção (HANSKI; SIMBERLOFF, 1997).
Segundo a Teoria das Metapopulações (HANSKI; SIMBERLOFF, 1997), teremos áreas fontes que
atuariam cedendo indivíduos para subpopulações que, por sua vez, também apresentam migração entre
si. Em geral, as populações fonte apresentam taxas de natalidade que excedem as taxas de mortalidade,
acarretando um aumento de densidade da subpopulação, enquanto para as populações dreno as taxas de
natalidade ficariam abaixo das taxas de mortalidade, causando um declínio na densidade da subpopulação.
Em termos gerais, nas metapopulações as extinções são recorrentes. As áreas fonte (fragmentos maiores
e mais bem conservados) representam uma situação mais próxima do mundo real para algumas regiões
do Paraná, como a Serra do Mar ou a região do entorno do Parque Nacional do Iguaçu, que possuem uma
área natural bem conservada, cercada por pequenos fragmentos de vegetação (figura 4.2.9).
Conforme o modelo de Levins (1969), uma metapopulação tende a se extinguir à medida que a densidade
dos fragmentos diminui no território (aumenta o isolamento dos fragmentos). Assim, a probabilidade de
sobrevivência de uma metapopulação é inversamente relacionada ao grau de isolamento das populações que
a constituem (VIANA et al.,1992).
Neste caso, é essencial a existência de áreas maiores e mais bem conservadas que possuam uma população
que possa fornecer propágulos, pólen e sementes e abrigar fauna que possa frequentar os fragmentos
menores, de modo que as populações vegetais destes fragmentos menores possam se manter. Segundo o
modelo clássico de Levins (1969), uma metapopulação tende a se extinguir à medida que o tamanho médio
dos fragmentos diminui.
Desta forma, os fragmentos mais conservados possuem uma população animal e vegetal que é fonte
de propágulos para o repovoamento da flora de áreas adjacentes, principalmente de espécies de estágios
sucessionais mais avançados, ou de espécies arbustivas ou herbáceas de subosque, sendo, portanto, de
grande importância.
Outra maneira de entender este assunto é, conforme explica Korman (2003), a noção de que a
teoria de metapopulações se baseia na conectividade e intercâmbio entre populações espacialmente
distribuídas. Este autor conceitua metapopulação como a série de populações de organismos co-específicos
(populações vizinhas), existindo ao mesmo tempo e ocupando, cada uma, áreas diferentes. Algumas dessas
populações estariam em declínio, extinguindo-se temporariamente no local, enquanto outras aumentariam
demograficamente, realimentando as primeiras.

FONTE: Google Earth

De modo geral, os fundamentos da Teoria de Biogeografia de Ilhas Oceânicas e da teoria das
metapopulações são muito semelhantes. A biogeografia de ilhas é mais voltada para explicar padrões em
escalas muito amplas (nacionais, continentais), enquanto a teoria de metapopulações está mais voltada para
a escala de paisagem, para a dinâmica regional, onde ocorrem as alterações e o manejo da paisagem, sendo
ambas aplicadas nos estudos de paisagem.

4.2.1.6 MATRIZ ESPACIAL
O estudo do entorno do fragmento ou matriz é um tema derivado da chamada ecologia da paisagem, que
apresenta diferentes condições de estudo e de apresentação de propostas em função da espacialização dos
estudos.
A matriz determina a possibilidade de deslocamento de espécies entre os fragmentos e o estabelecimento
de plantas na própria matriz. Quanto maior a similaridade da estrutura e composição da matriz (por exemplo,
reflorestamento com espécies nativas) e dos fragmentos, menor será o efeito negativo sobre a diversidade
dos fragmentos e da paisagem. O uso ao qual a matriz está submetida também pode afetar as populações de
animais polinizadores e dispersores e a própria regeneração das plantas da matriz, impedindo o aumento do
tamanho do fragmento (RAMBALDI; OLIVEIRA, 2003).
Neste caso, Metzger (2006) ressalta que os fragmentos são cada vez mais vistos não como análogos a
ilhas, como sugeria a Teoria da Biogeografia de Ilhas, mas, pelo contrário, como remanescentes de habitats
imersos em tipos diferenciados de habitats circundantes.
••

• 197 •••

FIGURAS 4.2.10, 4.2.11 E 4.2.12 – DIFERENTES MATRIZES PAISAGÍSTICAS PARANAENSES ENVOLVENDO FRAGMENTOS FLORESTAIS: COM AGRICULTURA EM MARINGÁ; COM PLANTIO FLORESTAL, EM TELÊMACO BORBA; E URBANA EM CURITIBA (BARIGUI)

FONTE: Digital Globe, Google Earth

Os corredores podem minimizar o isolamento causado pela fragmentação, proporcionando vias de
intercâmbio e incrementando a possibilidade de movimento de indivíduos entre populações isoladas e,
consequentemente, a possibilidade de sobrevivência de uma metapopulação. Neste sentido, são reconhecidos
por reduzirem os riscos de extinção nos fragmentos, por favorecerem as (re)colonizações a partir dos
fragmentos vizinhos e, ainda, por aumentarem a probabilidade de sobrevivência das populações na paisagem
como um todo (BURKEY, 1989).
Geralmente, a largura é fator determinante da proporção do corredor sujeito aos efeitos de borda. Em
um experimento realizado em corredores ripários do interior de São Paulo, Metzger et al. (1997) perceberam
que corredores com menos de 50m de largura apresentaram só 50% das espécies amostradas, enquanto os
corredores com até 90m apresentaram ¾ do total das espécies, e que muitas espécies só foram encontradas
naqueles com mais de 100m.
No entanto, existem outros fatores que também devem ser levados em consideração. Autores como
Henei e Merriam (1990) destacam a importância da qualidade dos corredores, a qual pode ser definida
pela probabilidade de sobrevivência dos indivíduos que os utilizam. Forman (1995) defende também a
continuidade e qualidade dos corredores, juntamente com a complexidade da rede de corredores. Por outro
lado, a presença de ambientes sucessionais nos corredores pode manter espécies menos exigentes que podem
ajudar a recuperar tanto o interior dos fragmentos quanto o entorno.
Entretanto, por se tratar de um tema relacionado diretamente às metapopulações, os corredores podem
ser uma faca de dois gumes, pois permitem tanto a passagem de indivíduos das populações quanto a caça, o
fogo, epidemias ou invasões por espécies indesejadas (FERNANDEZ, 1997). Neste sentido, pode-se dizer que
a utilidade dos corredores ainda costuma ser defendida com poucos dados demonstrativos (KORMAN, 2003).
Para Almeida e Moro (2007), alguns fatores devem ser analisados antes de se propor a conexão entre
fragmentos, como, por exemplo, a qualidade do corredor a ser implantado. Essa qualidade, de acordo
com Thorne (1993), citado por estes autores, está relacionada à propriedade dos fragmentos de reter
uma elevada diversidade de espécies da vegetação e pouca presença de espécies de invasoras exóticas.
Fragmentos interligados apenas por corredores de baixa qualidade são mais vulneráveis às extinções locais; o

A sequência de imagens orbitais a seguir (figuras 4.2.10, 4.2.11 e 4.2.12) mostra que o Paraná apresenta
diferentes matrizes como: agricultura, pastagens, mineração, reflorestamentos ou uso urbano, que envolvem
os fragmentos florestais e que podem ser mais ou menos inadequadas para diferentes grupos de plantas
ou animais. Assim, a priori, não é possível indicar uma matriz como melhor que a outra sem dados mais
concretos. A intensidade das atividades desenvolvidas na matriz afeta a sobrevivência das populações dos
fragmentos. Estas atividades podem envolver o uso do fogo ou agrotóxicos, ruídos ou efluentes como nas
atividades industriais, chegando mesmo ao isolamento completo, caso das estradas e vias urbanas, mas são
atividades que são passíveis de controle.
Técnicas de manejo que atenuem os efeitos da fragmentação pela melhoria da qualidade do entorno
(matriz) podem aumentar as chances de persistência das populações. A presença de ambientes sucessionais
no entorno de fragmentos pode manter espécies que utilizam tanto o interior dos fragmentos quanto o
entorno. Ligações entre fragmentos podem ser projetadas na forma de corredores biológicos.

4.2.1.7 CORREDORES BIOLÓGICOS
Os corredores representam outra estratégia de restauração florestal bastante discutida atualmente dentro
da ecologia da paisagem e que visa ao aumento da conectividade entre fragmentos florestais.
O termo corredor ecológico compreende uma unidade de planejamento, fazendo parte, inclusive, da
legislação brasileira. Já, corredor florestal ou biológico é usado para designar áreas que interligam fragmentos
florestais isolados.
Assim, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (BRASIL, 2000) define corredores biológicos
como “porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação que possibilitem
entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização
de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam, para sua sobrevivência, áreas
com extensão maior do que aquela das unidades de conservação”.
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porções dos planaltos interiores, e uma agrícola, em um grande arco que vai do norte ao sudeste paranaense.
Uma ocupação marginal pode ser identificada no litoral e Serra do Mar paranaense, ligado à subsistência,
em um primeiro momento, e ao turismo, nos anos recentes. Também recente é o processo de urbanização de
partes importantes do Estado, como as regiões metropolitanas de cidades como Curitiba, Londrina, Maringá
ou Ponta Grossa.
Enquanto se manteve com uso estritamente pecuário, a fisionomia dos campos foi a matriz natural
menos afetada pelos processos antrópicos. A matriz de exploração florestal no Centro-Sul do Estado iniciou
com o corte ou exploração seletiva de espécies de valor comercial (como a erva-mate ou o pinheiro) em
latifúndios, que gradativamente foram sendo segmentados e levaram a uma consequente fragmentação das
áreas florestais. Já a matriz agrícola caracterizou-se pela implantação de um modelo de colonização com
propriedades menores, regulares, e com a retirada, muitas vezes completa e agressiva, das áreas florestais.

deslocamento das espécies ocorre, preferencialmente, por corredores de estrutura complexa. A ocorrência de
espécies exóticas invasoras é destacada por Thorne (1993) como questão importante a ser considerada nas
áreas de restauração, onde se pretende conectar fragmentos remanescentes isolados, pois esses fragmentos
podem também servir como rotas para dispersão de espécies indesejáveis.
Para Rambaldi e Oliveira (2003), além da perda da diversidade causada diretamente pelos fatores acima,
esses mesmos fatores podem contribuir para modificar o habitat de partes ou de todo o fragmento e podem
criar condições para que invasões biológicas aconteçam no interior do fragmento, através de plantas, nativas
ou exóticas, que diminuem sua integridade biológica. Conforme a fragmentação aumenta ou os fragmentos
degeneram, mais áreas perturbadas estarão disponíveis para invasoras, o que contribui para o declínio das
áreas intactas.

4.2.1.8 ESPÉCIES “GUARDA-CHUVA”
4.2.2.1 FORMAÇÕES PIONEIRAS LITORÂNEAS
Entendendo a inviabilidade de produzir dados biológicos mais detalhados sobre os efeitos da fragmentação
a respeito de todas as espécies presentes nos fragmentos, Metzger (2006) sugere a possibilidade de estudar
um grupo funcional de espécies “guarda-chuva”, a respeito do qual possa ser obtido um conhecimento parcial
que permita representar, de algum modo, todo o sistema.
As espécies guarda-chuva são definidas como aquelas que têm maiores demandas ambientais do que
qualquer outra, de tal modo que fornecendo as condições para a manutenção daquelas espécies seria possível
manter as demais. Esses requisitos podem ser de diferentes naturezas: necessidade de grandes áreas, de
proximidade entre os remanescentes de habitat, requerimentos específicos de micro-habitat, por exemplo.
Para cada um desses requisitos é possível definir um gradiente de demanda, sendo as espécies guardachuva as mais exigentes. A ideia por trás das múltiplas espécies guarda-chuva seria selecionar um grupo de
espécies altamente exigentes, com diferentes requisitos ecológicos (LAMBECK, 1997). Um estudo detalhado
dessas espécies nos permitiria compreender as condições mínimas necessárias para sua persistência e,
teoricamente, para todas as outras espécies menos exigentes. Tais condições podem servir como guia para
os planos de conservação.
Metzger (2006) sugere partir de áreas que possuam bancos de dados de projetos em que tenha sido feito
um censo biológico intensivo das diferentes comunidades em ecossistemas ou paisagens similares àqueles
que se considera para conservação. Um exemplo que pode ser citado é o do Parque Nacional do Iguaçu.
Para este autor, em vez de definir a paisagem conforme critérios humanos e de forma indistinta para
todas as espécies do habitat (usando apenas métricas de paisagem sem base biológica), será necessário
compreender a paisagem através dos “olhos” das espécies guarda-chuva. Os componentes estruturais da
paisagem (fragmentos, corredores e matrizes) devem ser definidos de acordo com seu uso (alimentação,
abrigo ou procriação) e/ou sua integridade como habitat.

As Formações Pioneiras de Influência Marinha, ou seja, a “vegetação herbácea de dunas” e as restingas,
praticamente desapareceram no litoral leste paranaense, por conta da urbanização dos balneários litorâneos
em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. Porém, porções mais íntegras destas formações, assim como
as de Influência Flúvio Marinha (manguezais), ainda podem ser observadas no litoral norte do Estado, em
particular nas ilhas do Parque Nacional de Superagui, no município de Guaraqueçaba, que possui várias
unidades de conservação estaduais e federais de diferentes categorias. Ecologicamente estas formações são
consideradas como berçários de fauna, tendo alta relação com a produção pesqueira do litoral paranaense,
deduzindo-se, daí, a importância da conservação destas formações para as comunidades litorâneas.
O Paraná também conta com remanescentes de Formações Pioneiras de Influência Fluvial, que são
valiosos tanto do ponto de vista da pesquisa científica, como da conservação da biodiversidade ou mesmo
do manejo silvicultural, que são os “caxetais” e os “guanandizais”. Algumas pesquisas concluíram que estas
formações demandam relativamente poucos recursos para se obterem aproveitamentos satisfatórios dentro
dos pontos de vista ecológicos e econômicos.
Kalil Filho et al. (2007) explicam que os guanandis foram muito usados para utilização em dormentes da
estrada de ferro Curitiba/Paranaguá, a partir de 1880. Atualmente, no litoral norte do Paraná, os guanandizais
vêm sofrendo forte pressão, tanto pela exploração da madeira, como pelo avanço de áreas agrícolas.
Em que pesem estas pressões, pode-se concluir que estas formações apresentam ainda grande potencial,
por conta da manutenção de algumas das condições ecológicas (clima favorável, solos, hidromorfia) e da
presença destas condições em algumas unidades de conservação existentes no litoral paranaense.
É o caso, por exemplo, da APA de Guaratuba. No plano de manejo desta APA (PARANÁ, 2006), considerase que ainda permanece nesta unidade um mosaico contínuo de várzeas, caxetais, guanandizais e florestas
(figura 4.2.14), cujo complexo é denominado de Lagoa do Parado e que apresenta continuidade com
manguezais e campos salinos que emolduraram, praticamente, toda a Baía de Guaratuba e boa parte de seus
tributários. Estes mosaicos podem também ser encontrados na APA de Guaraqueçaba, embora em condições
mais fragmentadas (RODERJAN; KUNIYOSHI, 1988).
Essas duas formações pioneiras encontram-se muito fragmentadas no litoral paranaense. Kuniyoshi
(1993) lembra que a implantação de projetos agropecuários e imobiliários em áreas ocupadas originalmente
por caxetais, seu uso para a fabricação de lápis e como fonte de receita para as populações de baixa renda
da região, nos períodos de entressafra da pesca e da agricultura, têm contribuído para a diminuição das
populações desta espécie.

4.2.2 A FRAGMENTAÇÃO DAS DIFERENTES FORMAÇÕES VEGETAIS NATURAIS PARANAENSES
Neste capítulo serão analisadas as diferentes formações vegetais paranaenses no que diz respeito à
fragmentação da vegetação.
A paisagem do Estado do Paraná, originalmente caracterizada por campos e florestas primárias com
continuidade entre si, como anotaram os primeiros exploradores do Estado, apresenta-se hoje, como pode
ser conferido na figura 4.2.13, como um mosaico onde um arquipélago de “ilhas” ou fragmentos de vegetação
natural, em geral secundária, originados da exploração das antigas florestas, subsistem, como foi visto,
em meio a áreas agrícolas, pastagens, áreas urbanas, lavras minerais, reflorestamentos, entre outros usos
diversos.
A condição atual das diferentes formações vegetais paranaenses foi condicionada pelos processos
antrópicos que colonizaram o Estado. Podem ser reconhecidas, historicamente, três importantes matrizes de
ocupação do solo: uma matriz de exploração florestal no Centro-Sul do Estado, uma pecuária, nos campos em
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FIGURA 4.2.14 – MOSAICO DE FORMAÇÕES PIONEIRAS E FLORESTAS, NA BAÍA DE GUARATUBA

seus afluentes. Ocupam áreas planas e meandros abandonados que foram produzidos por estes rios em áreas
sem perfil para urbanização, pois são áreas sujeitas a inundações.
FIGURA 4.2.15 – REPRESAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA CONSTRUÍDAS SOBRE ÁREAS
DE VÁRZEAS E FLORESTAS ALUVIAIS, NOS RIOS IRAÍ E PIRAQUARA

FONTE: Google Earth

4.2.2.2 FORMAÇÕES PIONEIRAS NO INTERIOR DO ESTADO
Já no interior do Estado, os remanescentes de Formações Pioneiras são os de Influência Fluvial. Os mais
extensos situam-se praticamente na periferia do Estado, nas ilhas e margens do Rio Paraná, abrangendo áreas
de várzeas ainda bastante extensas nesta região, em combinação com florestas aluviais e com remanescentes
da Floresta Estacional Semidecidual. A família botânica que caracteriza este tipo de vegetação é a Poaceae
(gramíneas), abrangendo grande diversidade de gêneros e espécies. De difícil manejo agrícola ou pecuário, estas
formações, que apresentam papel essencial na depuração hídrica, contenção de enchentes, abrigo de fauna, ou
mesmo desempenharam a função de corredores biológicos no Holoceno (IMAGUIRE, 1979), acabaram cercadas
por uma das principais matrizes agrícolas do Estado, sendo algumas poucas áreas englobadas em unidades de
conservação e identificadas como um corredor da biodiversidade (PARANÁ, 2007).
Também na Região Metropolitana de Curitiba, mesmo ostentando estes valiosos serviços econômicos e
ecológicos, diversos fatores têm provocado a descaracterização das várzeas, como a fragmentação pura e
simples, decorrente da urbanização cada vez mais densa, a drenagem, aterramentos, ou a inundação para
formação de represas (STRUMINSKI, 1999; STRUMINSKI, 2002; STRUMINSKI; LORENZETTO, 2000; ZILLER;
HATSCHBACH, 1995). Aliás, caso se queira identificar áreas de antigas várzeas na RMC, basta localizar as
atuais represas para abastecimento da cidade, localizadas sobre áreas de várzeas inundadas, como se pode
observar através da figura 4.2.15.
Apesar disto, a regulamentação do uso do solo na forma de Unidades Territoriais de Planejamento ou
Áreas de Proteção Ambiental pela COMEC, bem como a legislação florestal, que enquadra as várzeas como
Áreas de Preservação Permanente, têm permitido a conservação de pequenos remanescentes de várzeas,
associadas a florestas aluviais, com aspecto aparentemente primário em vários trechos do Rio Iguaçu e de

FONTE: Google Earth, com indicações do autor

4.2.2.3 FLORESTA OMBRÓFILA DENSA
A Floresta Ombrófila Densa, ou Floresta Atlântica e seus ecossistemas associados, como os refúgios de
altitude, representam praticamente a única formação florestal ainda remanescente no Paraná, que apresenta
certa continuidade e bom estado de conservação.
É possível subdividir em três a área de ocorrência desta floresta no Estado: litoral, Serra do Mar e Vale
do Rio Ribeira.
No litoral, a Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas foi a primeira grande formação florestal paranaense
com a qual os colonizadores europeus entraram em contato, sendo esta formação, ao longo dos séculos,
convertida para agricultura, pastagem, núcleos urbanos, ou consumida como madeira para construção ou
lenha. Como afirmado por Roderjan et al. (1996), a Floresta Ombrófila Densa, na sua forma primária, foi quase
completamente eliminada da planície litorânea, pelo fato de ocorrer em solos diferenciados, mais estáveis e
férteis, propícios, portanto, para a agricultura, pastagem ou outros usos. Assim, atualmente é praticamente
uma abstração, como se pode deduzir da leitura de Roderjan e Kuniyoshi (1988) ou de outros autores, falar
em remanescentes primários desta formação florestal. Inclusive Roderjan e Kuniyoshi (1988) lembraram a
situação de risco de extinção do popular palmito (Euterpe edulis), em função da exploração indiscriminada.
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FIGURA 4.2.16 – ESTRADAS COMO INDUTORAS DA FRAGMENTAÇÃO FLORESTAL NO LITORAL, EM MORRETES, PARANAGUÁ E
GUARATUBA

Existem poucas informações sobre usos de campos de altitude na Serra do Mar no Paraná, um tipo de
ecossistema teoricamente protegido pela legislação, endêmico à região serrana paranaense, onde ocupa
pequenas porções, o que justificaria algumas medidas conservacionistas adicionais. Roderjan e Struminski
(1992), por exemplo, comentam sobre um possível uso destes campos para pecuária na Serra da Baitaca (Quatro
Barras). Mais recentemente têm sido anotados problemas resultantes do uso turístico nestes ambientes, como
incêndios (STRUMINSKI, 2009), ou a abertura de trilhas para turismo de aventura, que inclusive geram a
fragmentação das áreas de campos (VASHCHENKO et al., 2008).

4.2.2.4 FLORESTA OMBRÓFILA MISTA
De modo geral, apesar de algumas opiniões contrárias (SANQUETTA, [200-]), a realidade demonstra
que o intenso grau de exploração reduziu expressivamente as áreas originais de Florestas com Pinheiros,
no Paraná. Inclusive, sua espécie mais característica, a Araucaria angustifolia, abundante em um passado
recente, continua sendo cortada (figura 4.2.17) e encontra-se, já há alguns anos, oficialmente na lista das
espécies da flora brasileira ameaçada de extinção (BRASIL, 1992), o que poderá até mesmo inviabilizar
geneticamente o manejo desta espécie. Restariam basicamente formações secundárias fragmentadas no
Estado, conforme avaliação de vários autores, como se verá a seguir.
De acordo com Castella e Britez (2004), o Paraná possui atualmente menos de 30% de formações florestais
secundárias (já bastante degradadas) e apenas 0,8% de florestas em estágio avançado de regeneração da
Floresta com Araucária, distribuídas de forma heterogênea no Estado.
A partir da composição florística original destas florestas, que reflete as diferentes características
ambientais, Castella e Britez (2004) subdividiram a área de ocorrência da Araucaria angustifolia em quatro
regiões: a região dos campos (estepes) com capões, o ecótono (transição) com a Floresta Ombrófila Densa,
a Floresta Ombrófila Mista (“central”) e o ecótono com a Floresta Estacional Semidecidual.
FIGURA 4.2.17 – CORTE DE PINHEIROS EM REBOUÇAS, NO ANO DE 2012

FONTE: Google Earth, com inserções do autor

Mesmo assim, como se pode observar na figura 4.2.16, é possível perceber que os estágios secundários
desta formação das Terras Baixas apresentam continuidade com as florestas das encostas, melhor conservadas,
mantendo uma matriz florestal nesta região. No entanto, pela mesma figura, percebe-se como ocorre o processo
de fragmentação florestal, inicialmente pela construção de estradas principais, seguidas de secundárias e de
clareiras na floresta, as quais se tornam cada vez maiores até se tornarem a matriz dominante.
No sentido de conter este processo, os esforços governamentais têm buscado identificar situações ainda
passíveis de conservação, regulamentando o uso do solo na forma de unidades de conservação. SEMA-IAP
(PARANÁ, 2006), por exemplo, indica as bacias dos rios Alegre e do Meio, afluentes da margem esquerda do
Rio Cubatãozinho, em Guaratuba, como regiões capazes de sustentar espécies guarda-chuva da fauna, aquelas
que ocupam o topo da cadeia alimentar, caso das espécies carnívoras Leopardus pardalis (jaguatirica), L. wiedii
(gato-maracajá), L. tigrinus (gato-do-mato-pequeno) e Puma concolor (puma). Estas regiões foram consideradas
habitats-chave, por possuírem ambientes florestais com cobertura vegetal mais expressiva e contínua, a mais
extensa e conservada porção de uma Área de Proteção Ambiental, a APA de Guaratuba, criada na região.
A situação das florestas nos patamares montanos e altomontanos da Floresta Atlântica e de seus refúgios
de altitude na Serra do Mar é consideravelmente melhor, conforme vários autores constatam (STRUMINSKI,
2001; RODERJAN; STRUMINSKI, 1992; PARANÁ, 2006), estando protegidas por diferentes unidades de
conservação.
Por outro lado, a Floresta Ombrófila Densa existente no Vale do Rio Ribeira foi bastante explorada, sendo
convertida, já há bastante tempo, para agricultura ou outros usos.
FONTE: O autor
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A primeira área de ocorrência, a região dos campos (estepes) com capões, é caracterizada pela ocorrência
de áreas planas a levemente onduladas, altitudes mais elevadas (1.100m a 1.350m s.n.m.), solos rasos e por
intensa atividade agropecuária quando não mecanizada, com manejo pelo fogo, além de ocorrerem ali as
médias de temperatura mais frias do Estado.
Conforme esclarecem Castella e Britez (2004), os remanescentes florestais ocorrem nos vales dos rios
ou nos chamados capões, característicos por sua forma circular. Em termos estruturais, normalmente não
apresentam alturas elevadas, com os pinheiros maiores atingindo no máximo 15m a 18 m, em função das
condições pedológicas (solos rasos). A composição florística é semelhante à da Floresta com Araucária
“central”, mas apresenta densidade maior de algumas espécies, principalmente de Myrtaceae.
Segundo Almeida e Moro (2007), as áreas de Ponta Grossa e Castro são as mais significativas e consideradas
prioritárias para a conservação deste tipo de flora no Brasil. Eles lembram que o Ministério do Meio Ambiente
e o IBAMA criaram, em abril de 2006, na região, o Parque Nacional dos Campos Gerais (PNCG), para a proteção
de remanescentes do Bioma Mata Atlântica, composto pela Floresta Ombrófila Mista com estepes associadas.
Para estes autores, a localização estratégica do parque pode possibilitar a conexão entre outras unidades de
conservação existentes na região, como o Parque Estadual de Vila Velha e a APA da Escarpa Devoniana.
A segunda área florística de ocorrência da Araucaria angustifolia, segundo Castella e Britez (2004),
é o ecótono da Floresta Ombrófila Mista com a Floresta Ombrófila Densa (Floresta Atlântica), que resulta
de uma mescla de elementos da flora entre essas duas grandes formações fitogeográficas. Sua localização
restringe-se a uma faixa estreita ao longo do contato da borda do Primeiro Planalto com a vertente oeste
da Serra do Mar (entre 850m e 1.000m s.n.m.). Acima dos 1.000m, onde a encosta se torna mais íngreme,
a Floresta Ombrófila Densa gradativamente predomina, desaparecendo a ocorrência do pinheiro-do-paraná,
uma espécie que necessita de solos mais profundos.

A condição atual deste ecótono, por definição uma faixa restrita, é variável. Struminski (1993, 1999
e 2002) constatou claramente a presença deste ecótono preservado a 1.000m s.n.m. na Serra da Baitaca
em Quatro Barras (figura 4.2.18), em porções dos Mananciais da Serra (Piraquara) e nas nascentes do Rio
Pequeno (São José dos Pinhais). Já uma faixa mais longa desta transição ocorria no Vale do Rio Ribeira
(porção nordeste do Estado), no mesmo patamar altimétrico; porém, segundo Castella e Britez (2004), este
ecótono encontra-se bastante descaracterizado.
A “Floresta com Araucária Central”, ou seja, aquela que melhor caracterizava a floresta de pinheiros
propriamente dita, espraiava-se, conforme Castella e Britez (2004), pelos três planaltos interiores paranaenses.
É uma região caracterizada por um clima temperado (do tipo Cfb, segundo Köppen), com ocorrência de geadas
e altitude próxima a 1.000m s.n.m.
Esta floresta, no Primeiro Planalto, tinha como limite leste a Serra do Mar. Em função da proximidade dos
grandes centros urbanos, a intensa atividade humana resultou em remanescentes apenas em estágios iniciais
e médios de sucessão vegetal (principalmente os chamados bracatingais). Segundo Castella e Britez (2004),
os remanescentes mais conservados são exíguos, fragmentados e dispersos por toda a região do planalto.
Porém, segundo Struminski (2006), a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) merece um maior
aprofundamento, pois constatou-se uma situação peculiar, uma anomalia, nesta região.
Para este autor, atualmente, cerca de 10% da RMC está efetivamente ocupada por áreas urbanas e cerca
de 25% está coberta por áreas florestais, em um total de 1.225 fragmentos, com duas áreas de concentração
de remanescentes importantes. A porção leste abriga parcela da Floresta Atlântica (primária) e o norte
caracteriza-se por ser área tradicional tanto de manejo florestal (bracatingais) como de áreas com estágios
secundários (capoeiras) de Floresta com Araucária, além de abrigar áreas com silvicultura (pinus, eucalipto),
possuindo, portanto, vegetação florestal em sua maior parte, ainda que alterada.
De qualquer forma, para este autor, a RMC contraria a lógica naturalista expressa na frase atribuída
a Benjamim Franklin, de que “onde há civilização não há árvores”, porém ele faz a ressalva de que, em
relação à Floresta com Araucária, há um nítido desenho formado por poucas manchas florestais separadas
e “empurradas” para as porções mais extremas, ou menos “úteis” desta região, sugerindo uma relação
profundamente utilitarista entre a sociedade nesta região e sua natureza. Assim, enquanto foi um recurso
“útil” e abundante, a floresta teria sido apreciada e podia ser vista até nas proximidades das cidades,
influenciando a cultura local e subsidiando inclusive o desenvolvimento econômico (erva-mate, madeira,
lenha, fármacos). À medida que a escassez foi tornando a extração destes produtos mais dispendiosa, a
busca tornou-se seletiva, pelos produtos mais valiosos. Mais tarde, quando o processo de industrialização
diversificou-se e tornou a RMC menos dependente da natureza local, a floresta original simplesmente não foi
reposta, sobrando, quando muito, formações secundárias.
Já no Segundo Planalto, o uso da terra segue um padrão rural tradicional, mesclando a agricultura e a
pecuária com a cobertura florestal, bastante fragmentada. As altitudes variam de 700m a 1.000m s.n.m., e
o relevo de ondulado a forte ondulado.
Dias et al. (1998) consideram que a situação ambiental é precária na Bacia do Rio Tibagi, no centronorte do Estado, tanto em relação às águas quanto à vegetação sobre as margens, atualmente recobertas por
culturas, pastagens ou capoeiras baixas. Este fato chegou a estimular a criação do consórcio intermunicipal
para tentar a recuperação da Bacia do Rio Tibagi (Copati), pela união de 43 municípios e de várias instituições.
No Centro-Sul do Estado, Castella e Britez (2004) constataram que no interior das florestas é comum o
cultivo da erva-mate e o pastoreio de animais nas Reservas Legais, influenciando a regeneração natural e a
estrutura e composição florística arbórea.
Este sistema silvopastoril é considerado tradicional nesta região, sendo conhecido pelo nome de “faxinal”.
Sobre os faxinais existe grande quantidade de estudos, porém a maioria sobre aspectos socioeconômicos
e culturais (STRUMINSKI, 2011). Os faxinais geralmente são apresentados como sistemas agroflorestais
e pastoris “sustentáveis”, por excelência, com uma ênfase primordial na existência de áreas florestais
manejadas, as quais seriam o pressuposto principal da identidade deste sistema. No entanto, são áreas
florestais abertas, com subosque degradado pelo pastejo animal, que vão progressivamente perdendo sua
característica florestal (figura 4.2.19). Como ainda são pouco comuns os trabalhos científicos que estudam
os aspectos florestais dos faxinais, surgem desde distorções em políticas públicas, como a transformação

FIGURA 4.2.18 – ECÓTONO ENTRE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA COM A DENSA, NA SERRA DA BAITACA,
EM QUATRO BARRAS, SOBRESSAINDO, À ESQUERDA, COPAS DE PINHEIROS, MAIS ESCURAS

FONTE: Google Earth
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FIGURA 4.2.20 – REMANESCENTES FLORESTAIS NO MÉDIO RIO IGUAÇU (VER DETALHE NA FIGURA SEGUINTE)

de faxinais em unidades de conservação, até a incompreensão pelos motivos da fragmentação das áreas
florestais deste sistema, conforme constataram Struminski e Strachulski (2012) e Struminski (2011), que
estudaram com mais detalhes este sistema recentemente.
Na transição do Segundo para o Terceiro Planalto Paranaense surge uma outra situação, desta vez mais
favorável à conservação dos remanescentes desta formação florestal e que foi identificada por Castella
e Britez (2004), também no Centro-Sul e sudeste do Estado, tendo como limite leste o final da Serra da
Esperança e, ao norte, a Bacia do Rio D’Areia. Ao sul, limita-se com os Campos de Palmas.
A região é elevada, com altitudes que variam de 1.000m a 1.300m s.n.m. Segundo estes autores, os
maiores remanescentes contíguos de Floresta com Araucária no Paraná estão localizados aí (figura 4.2.20),
devido à altitude, predomínio de solos muito rasos e relevo ondulado, ou seja, estão em uma região com
baixa aptidão agrícola, as quais mesclam-se com atividades de pecuária e plantios florestais. Porém, uma
maior declividade ocorre no entorno dos rios principais da Bacia do Rio Iguaçu. Isto explica, em parte, a
permanência de uma porção significativa de remanescentes florestais.
FIGURA 4.2.19 – ASPECTO DO INTERIOR DE UM FAXINAL, EM RIO AZUL

FONTE: Google Earth (imagem), com inserção do autor

Conforme esta referência, algumas destas áreas agrupam os mais expressivos remanescentes da Floresta
Ombrófila Mista do Estado, mapeados pelo Programa de Conservação do Bioma Floresta com Araucária-PROBIO.
Estas áreas envolvem o vale do Rio Iguaçu e o baixo curso de seus afluentes Iratim, da Areia e Jordão, sendo
superfícies abaixo da cota de 800m de altitude, com composição de remanescentes da Floresta Ombrófila Mista
em contato com a Floresta Semidecidual, um ecótono, portanto, entre estas duas florestas. Este ecótono
caracteriza-se por um clima subtropical úmido, ou transição para temperado (Cfb). Toda a região está situada
na formação geológica oriunda do derrame de Trapp, com solos férteis. Assim sendo, quando avança para o
Terceiro Planalto Paranaense, percebe-se maior influência florística da Floresta Estacional Semidecidual.
Porém, mesmo a avaliação sobre a qualidade destes remanescentes deve ser considerada com reservas.
Embora sejam áreas com cobertura florestal maior do que seus entornos em escala regional, como pode ser
visto na figura anterior, uma visão em escala detalhada (figura 4.2.21) mostra uma condição mais precária,
apresentando estes fragmentos florestais em estágio avançado de sucessão, em meio a áreas manejadas
abertas, pastos, vegetação secundária e reflorestamentos, confirmando, de certa forma, a opinião de Castella
e Britez (2004), da permanência, no Paraná, apenas de reduzidas áreas florestais em estágio avançado de
regeneração da Floresta com Araucária.

FONTE: O autor

A cobertura florestal na região é de aproximadamente 50%, com predomínio de florestas com baixa
diversidade de espécies arbóreas, mas que vêm sofrendo pressão intensa para extração madeireira seletiva,
além de ocorrência de incêndios florestais. São comumente encontrados remanescentes florestais com grande
densidade de pinheiros, associados a taquarais. Nas áreas abertas predomina a atividade da agricultura e
pecuária de pequenos e médios produtores.
IAP/STCP (PARANÁ, 2007) desenvolveu um estudo mais detalhado nesta região que denominou de
“Corredor de Biodiversidade Araucária”, o qual se estende por 11 municípios no Centro-Sul paranaense,
dentro da Bacia do Rio Iguaçu. Este estudo considerou quatorze áreas prioritárias e cinco áreas estratégicas
para a conservação de fragmentos ou grupos de fragmentos de floresta, várzeas ou áreas que abrigam
espécies importantes para a fauna. Também são áreas que permitem ou poderão permitir fluxos gênicos entre
populações e comunidades biológicas regionais.
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FIGURA 4.2.21 – IMAGEM DETALHADA DE UM DOS FRAGMENTOS FLORESTAIS DA FIGURA ANTERIOR

Paula e Rodrigues (2002) tentaram encontrar diferenciais no processo de colonização desta área, adotando a
hipótese de que a paisagem ao oeste do Rio Tibagi, chamada de Norte Novo, colonizada a partir de 1930 (Londrina)
e 1947 (Maringá), teria sofrido maior degradação antrópica, em comparação ao que ocorreu na paisagem a leste
do Rio Tibagi, o chamado Norte Velho, colonizada entre o final do século XIX e início do século XX.
Para estes autores, no Norte Velho predominava a grande propriedade, como ocorria em São Paulo e Minas
Gerais, de onde proveio a maioria de seus colonizadores. Já o Norte Novo teria sofrido um processo de colonização
organizado e um incentivo ao desmatamento rápido, para a extração de madeira e para a expansão de fronteira,
tudo isto em grandes proporções e pouco tempo. Assim, a área vendida pela colonizadora era imediatamente
desmatada, influenciando a forma, o tamanho e a proximidade dos fragmentos, dando origem a paisagens
homogêneas, o que tornou os fragmentos mais suscetíveis a danos em larga escala de tempo e espaço.
De fato, conforme Herrmann, Rodrigues e Lima (2005), as companhias que promoveram a colonização da
região Norte do Estado do Paraná, entre as décadas de 1920 e 1930, dividiram a zona rural em pequenos lotes
demarcados de tal maneira a terem uma parte de baixada e uma de espigão, contando com água corrente e
acesso por estrada de rodagem. Estes lotes ficaram com aspecto de corredores alongados e regulares, o que
influenciou o formato dos fragmentos florestais que são encontrados nesta região, muitos deles “Reservas
Legais” quadrados ou retangulares, com suas bordas retas, por estarem circunscritos em lotes estreitos, ou
mesmo “Áreas de Preservação Permanente”, na forma de faixas estreitas e alongadas de vegetação em área
não mecanizável na beira de rios. Imagens fidedignas destes fragmentos são as das figuras 4.2.2, 4.2.5 e 4.2.7.
Assim, apesar de estas hipóteses de colonização fazerem sentido, a distinção entre estes dois processos
colonizadores é hoje praticamente impossível na paisagem. De acordo com INPE e Fundação SOS Mata
Atlântica (1998), a cobertura florestal nativa da região Norte do Paraná foi reduzida de 84%, em 1900, para
6,86%, em 1980, terminando com a continuidade da vegetação original na região e causando mudanças
ambientais em grande escala regional, como incêndios e erosão do solo.
FIGURA 4.2.22 – FRAGMENTOS FLORESTAIS REMANESCENTES, NA REGIÃO DE ITAIPU

FONTE: Google Earth

Uma outra condição da Floresta Ombrófila Mista é encontrada ao norte desta região (municípios de
Guarapuava e Turvo), margeando a Serra da Esperança, onde as altitudes são menos elevadas (900 a 1.100m
s.n.m.) e os solos são mais profundos e férteis. A cobertura florestal é bastante alterada e fragmentada e as
florestas encontram-se em estágio avançado de sucessão, sendo bem desenvolvidas, porém são encontradas
em fragmentos menores, dispersos em toda a região.
Na região Norte do Estado do Paraná observam-se linhas características de derrames basálticos. O relevo
é fortemente ondulado, com predomínio do uso da terra por pastagens (áreas intensamente manejadas com
fogo) e reflorestamentos com Pinus spp. Nesta região de ecótono a cobertura florestal é exígua, sendo que
os diminutos remanescentes existentes são, em sua maioria, bastante degradados. Na maior parte dos rios
e cabeceiras de drenagem, a Área de Preservação Permanente (APP) e provavelmente de Reserva Legal (RL)
não têm cobertura florestal.

4.2.2.5 FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL
A região da Floresta Estacional Semidecidual é visivelmente a mais desmatada e a que possui remanescentes
florestais mais fragmentados e reduzidos do Estado. Um levantamento realizado pelo Instituto Paranaense
de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) calculou que os desmatamentos decorrentes da ocupação
do território reduziram a cobertura florestal da região a apenas 4,1% da original (IPARDES, 2004). Assim,
esta é a mesorregião que apresenta o menor percentual de cobertura florestal e de área de reflorestamento
no Estado do Paraná.

FONTE: Google Earth
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Para Overbeck et al. (2009), o próprio pastejo do gado é um fator de seleção das espécies, sendo
frequentemente considerado o principal fator mantenedor das propriedades ecológicas e das características
fisionômicas dos campos. Porém, esta afirmação só pode ser considerada verdadeira quando a criação de gado
ocorre com pastejo contínuo e extensivo e os campos naturais permanecem como base da produção pecuária,
mas o pastejo excessivo diminui a cobertura do solo e gera erosão, além de substituir espécies produtivas
por espécies de menor qualidade, ou até perda completa das boas espécies forrageiras. Por outro lado, uma
pressão de pastejo baixa pode resultar na dominância de gramíneas altas ou de arbustos.
Outro fator de alteração da flora dos campos foi detectado por Medeiros et al. (2009), que é a invasão
de habitats pastoris por plantas exóticas como o capim-annoni (Eragrostis plana), através de sementes que
foram comercializadas em diversos municípios no Paraná. Ziller (2000) também identifica a invasão dos
campos por espécies florestais invasoras como as do gênero Pinus, ou a acácia-negra (Acacia mearnsii).
Com isto, pode-se perceber que a conservação dos campos é particularmente difícil, pois, na ausência de
qualquer tipo de manejo ou alteração, como o fogo, o pastejo ou as invasoras, os campos podem desaparecer
naturalmente, sujeitos ao adensamento de arbustos e, quando próximos de vegetação florestal, à expansão
florestal, conforme tem sido observado para o Planalto Sul-Brasileiro desde o fim da última glaciação.
As áreas mais representativas dos campos naturais encontravam-se originalmente no Segundo Planalto
Paranaense. Mas, segundo Moro e Carmo (2007), as fisionomias campestres que cobriam extensas áreas do
relevo típico da região vêm sendo substituídas ou modificadas pelo homem, acarretando, nos dias atuais,
drástica redução da vegetação original.
Rocha e Weirich Neto (2007) descrevem este processo de forma bastante didática. Inicialmente, na
década de 1960, incentivos econômicos permitiram a introdução de reflorestamentos comerciais com espécies
florestais do gênero Pinus, atualmente reconhecidas como invasoras dos campos. Estas espécies tiveram
uma ótima adaptação às condições climáticas do sul do Brasil e grandes extensões de terras desmatadas ou
previamente ocupadas com campos nativos foram substituídas.
A partir de 1980, o desafio agronômico de dominar a baixa fertilidade e elevada acidez dos campos para
o cultivo agrícola foi conseguido através da introdução da cultura da soja e de sistemas agrícolas tendo
por base o uso intensivo de capital, subsidiado pelas políticas de crédito rural, então vigentes. Colônias
holandesas, menonitas e japonesas, já estabelecidas em torno de cooperativas agropecuárias, tiveram papel
fundamental na introdução e desenvolvimento dos sistemas intensivos de produção agrícola e animal, sendo
acompanhadas em larga escala pelos fazendeiros vizinhos.
As extensivas pradarias foram rapidamente convertidas em terras voltadas para a produção de culturas
anuais. Estes autores demonstram que as fotografias aéreas do início da década de 1980 já mostram ampla
predominância de áreas sob cultivo intensivo em toda a porção ocidental dos Campos Gerais. Os campos
nativos tornaram-se fragmentos isolados com tamanhos diversos, concentrados principalmente na porção
oriental ao longo do reverso da Escarpa Devoniana.
Nos anos 1990, segundo estes autores, modificações na estrutura fundiária, promovidas pela divisão de
grandes propriedades antes dedicadas à exploração extensiva dos campos e à necessidade de aumento nos
índices de produtividade das terras, associadas às pressões por reforma agrária e pela produção em escala,
influenciaram nova transformação da paisagem ao longo da Escarpa Devoniana. Apenas as áreas de baixa
aptidão agrícola, com solos rasos, arenosos e localizados em terrenos mais íngremes, representavam, no
final desta década, as últimas superfícies de campos nativos. Na verdade este é um processo que não deu
mostras de se encerrar, conforme pode ser conferido nas duas figuras 4.2.23 e 4.2.24 recentes, que mostram
a conversão de áreas de campos naturais, sobre afloramentos rochosos na região do Rio São Jorge (Ponta
Grossa), para agricultura.

Este padrão indistinto, que representa hoje a situação mais comum na região da Floresta Estacional,
repete-se também no oeste do Estado: nas proximidades da represa de Itaipu, a qual, aliás, foi responsável
pela destruição de um importante remanescente florestal existente no extinto Parque Nacional de Sete
Quedas, Uhlein et al. (2010) identificaram apenas fragmentos florestais muito pequenos (30 fragmentos com
menos de 12 hectares e apenas um, ligeiramente maior, com 297 hectares). A maioria das espécies florestais
existentes nesta região está restrita a estes pequenos fragmentos ou a plantios realizados nas margens
desta represa (figura 4.2.22). Esta situação estende-se à região noroeste, entre o Parque Nacional do Iguaçu
e o Município de Campo Mourão, em que predomina o relevo plano a suave ondulado, em altitudes que vão
de 500m a 800m s.n.m. Nesta região favorável à mecanização rural, a agricultura intensiva é a matriz de uso
da terra predominante, na forma de um mosaico de culturas agrícolas anuais, sendo as mais importantes a
soja, o trigo e o milho.
Com isto, os remanescentes de Floresta Estacional, com alguma representatividade ainda existentes,
estão restritos à periferia de suas áreas de ocorrência natural no Paraná, ou seja, a algumas poucas unidades
de conservação, sendo a mais significativa o Parque Nacional do Iguaçu (185 mil ha). Pelo menos no caso da
floresta existente no Parque de Iguaçu existe continuidade com áreas preservadas na Argentina, formando
um mosaico de unidades de conservação bastante representativo.
Uma segunda área importante é o Corredor Caiuá-Ilha Grande, que abrange o Parque Nacional Ilha
Grande, a Estação Ecológica do Caiuá e o Parque Estadual São Camilo, além de algumas reservas particulares
(RPPNs), mas que, segundo SEMA-IAP (PARANÁ, 2007), recebeu um processo de ocupação tão acelerado
e desordenado, com uma destruição tão intensa da floresta, que propiciou apenas a conservação de um
pequeno contingente da floresta (5% do total da área do corredor), a qual apresenta hoje grande isolamento,
sendo considerada uma das regiões que possuem um dos maiores índices de degradação e fragmentação do
Bioma Mata Atlântica de todo o país.
Em uma região intensamente fragmentada como esta, os índices da paisagem que apresentam maior
importância por explicarem a variação das espécies nos fragmentos florestais são as área dos fragmentos, em
geral pequenas, suas formas, geralmente alongadas, e suas áreas centrais reduzidas (HERRMANN et al., 2005).

4.2.2.6 ESTEPE GRAMÍNEO-LENHOSA
A vegetação campestre do Paraná está incluída no bioma Mata Atlântica, formando mosaicos com as
florestas com Araucária. Seguramente não é absurdo afirmar que a maior parte das Estepes Gramíneo-lenhosas,
os campos secos, existentes no Paraná, já tiveram historicamente, e continuam tendo, algum tipo de uso rural
(pastagem, agricultura, reflorestamentos), que remonta ao início da ocupação humana nesta região.
Esta vegetação, como foi visto, é remanescente de um clima mais frio e seco do Holoceno (BEHLING,
1998), sendo, portanto, do ponto de vista biológico, de grande importância como armazenadora de material
genético relictual. Pode-se dizer que, do ponto de vista paisagístico, mas não necessariamente da sua
florística, os campos paranaenses têm persistido por alguns fatores que demandam maior detalhamento.
O fogo é um destes fatores. Para Behling et al. (2009), o papel do fogo, incluindo sua origem natural,
ou causada pelo homem como ferramenta para caçadas e seus efeitos sobre a vegetação, devem ser melhor
compreendidos. Registros sedimentológicos da Serra dos Campos Gerais no Paraná mostram que o fogo era
raro em épocas glaciais, com pouco efeito sobre os campos nesse período. Um claro aumento na frequência
de incêndios foi encontrado a partir do início do Holoceno, provavelmente pela ocupação através de
ameríndios, os quais poderiam ter feito uso do fogo para auxiliar nas caçadas, o que era facilitado pela
presença de gramíneas. O decréscimo de alguns outros táxons campestres sugere que a frequência de fogo
poderia também ter sido um fator condutor na mudança da composição florística dos campos.
Boldrini (2009) também lembra que a pecuária, que é a atividade mais antiga da região, utiliza o manejo
de queimadas no final de cada inverno ou a cada dois anos, com o intuito de propiciar o rebrote da vegetação
que será utilizada na alimentação do rebanho bovino na primavera e verão. Esta prática empregada há
aproximadamente 150 anos provavelmente tem selecionado espécies vegetais e animais que apresentam
mecanismos de escape ou defesa frente a este distúrbio.
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FIGURAS 4.2.23 E 4.2.24 – CONVERSÃO DE CAMPOS NATURAIS PARA AGRICULTURA NO RIO SÃO JORGE (PONTA GROSSA), ENTRE
OS ANOS DE 2000 E 2009

Campos Gerais do Paraná, apenas na forma de pequenos fragmentos disjuntos, mas tendo grande afinidade com
as formações savânicas de São Paulo e do Planalto Central do Brasil.
Porém, a eliminação dos Cerrados parece estar ocorrendo por diferentes razões. Para Ritter et al. (2010),
os Cerrados paranaenses encontram-se, na sua maior parte, em propriedades particulares, sob forte pressão
da agropecuária, e Linsingen et al. (2006) consideram que a erradicação quase que total dos Cerrados se deve
principalmente à enorme pressão que as atividades madeireiras exercem na região onde esta formação ocorre no
Paraná.
Sano et al. (2008) acrescentam dados mais consistentes a esta discussão, por meio do mapeamento do
uso da terra do bioma Cerrado na escala de 1:250.000, o que incluiu as áreas de ocorrência natural desta
formação e as manchas remanescentes no Brasil.
Segundo estes autores, o Cerrado ocupava originalmente, no Paraná, apenas cerca de 1.89% da superfície
do Estado, ou 376 mil hectares. Porém, em um levantamento realizado por estes autores para o ano de 2002,
mais de 83 mil hectares já haviam sido convertidos para usos agrícolas, assim como mais de 103 mil hectares
para pastagens cultivadas. Quase 67 mil hectares foram transformados em reflorestamentos e outros 2 mil
hectares em áreas urbanas, restando apenas 121 mil hectares desta formação na condição original. O Paraná
teria sido, assim, junto com São Paulo e Mato Grosso do Sul, um dos estados que mais eliminaram esta
formação vegetal.
Para Guerreiro e Parolin (2011), no Paraná ainda restam alguns fragmentos de Cerrado, encontrados nas
cidades de Tibagi, entre Jaguariaíva e Sengés e Campo Mourão, porém estão fortemente alterados, sendo que
em alguns lugares já foram totalmente eliminados.

FONTE: Google Earth

Tanto Moro e Carmo (2007), como Rocha e Weirich Neto (2007), consideram que no início do século XX
remanescentes de campos utilizados como pastagens nativas somente eram encontrados como fragmentos
isolados, distribuídos ao longo do reverso da Escarpa Devoniana, em áreas sem possibilidade para conversão
agrícola. Estes autores listam algumas áreas com fragmentos mais expressivos de campos naturais e que
estavam concentrados em poucas regiões, em altitudes entre 900m e 1.000m:
entre os canyons dos rios Iapó e Guartelá e a Bacia do Rio Jaguariaíva
na Bacia Hidrográfica do Rio Fortaleza
na faixa de terras compreendida pela Bacia do Rio São Jorge e as nascentes do Rio Tibagi e dos
Papagaios
nas cabeceiras do Rio Verde e Quebra-Perna, no entorno ao Parque Estadual de Vila Velha
no curso superior do Rio Lajeado

4.2.3 RECOMENDAÇÕES PARA O MANEJO FLORESTAL E DE FRAGMENTOS DE VEGETAÇÃO
NATURAL
Atualmente, com a limitada quantidade de unidades de conservação de uso restrito (parques, estações
ecológicas etc.), a ênfase para a conservação dos remanescentes de vegetação natural, sejam eles campestres
ou florestais, acabará se voltando, de forma inevitável, para a manutenção e manejo das eventuais reservas,
ainda existentes nas propriedades rurais privadas (Reservas Legais, Áreas de Preservação Permanente).
Porém, estas reservas estão fragmentadas, sendo também áreas ressentidas de maior eficácia na fiscalização,
normalmente entregues à própria sorte, desprovidas de planos adequados de uso, pouco amparadas ou mesmo
desvalorizadas pelas políticas de conservação, conforme se pode constatar com a recente mudança do Código
Florestal. Isto é particularmente importante em regiões intensamente cultivadas, onde é necessário não
apenas proteger os poucos fragmentos remanescentes, como manejá-los.
Os fragmentos florestais não existem em um vazio humano. Viana e Pinheiro (1998) mostram que, ao
contrário, os fragmentos apresentam uma profunda relação com a sociedade envolvente. Um dos fatores
que melhor explicam a estrutura e a dinâmica de fragmentos florestais é o complexo, e longo histórico de
perturbações, que se inicia com as populações ameríndias e suas práticas de manejo e incluem todas as
atividades de extração vegetal e animal e o processo de redução da área dos remanescentes florestais no
período pós-colombiano. Uma avaliação preliminar feita por estes autores indica que as populações locais
costumam ter um conhecimento mais rico sobre a flora e fauna local do que os trabalhadores originários
de outras regiões. Com isto, as relações da população local com os fragmentos florestais criam riscos e
oportunidades para atividades voltadas para a conservação da biodiversidade.
Assim sendo, trabalhar com os produtores rurais é essencial para a obtenção de algum sucesso em termos
de recuperação e manejo florestal. Esta é uma opinião recorrente em trabalhos recentes que projetaram
corredores da biodiversidade em diferentes regiões do Estado (PARANÁ, 2007a, 2007b).
Mas, de acordo com estes trabalhos, o atendimento aos preceitos legais seria a forma mais eficaz de
implementação destes corredores, especialmente no que tange às Áreas de Preservação Permanente e
às Reservas Legais, demandando, para isto, uma estratégia que necessita de investimentos em recursos
humanos, infraestrutura e formação de parcerias.








Já no Primeiro Planalto Paranaense a urbanização é o fator mais poderoso na transformação dos campos,
conforme pode ser visto nas figuras 4.2.3, 4.2.12 e 4.2.15. Ainda assim, áreas com campos naturais foram
mapeadas no início do século XXI, próximas de regiões que sofrem intensa urbanização, como é o caso
da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC, 1999; STRUMINSKI, 1999; STRUMINSKI, 2002; STRUMINSKI;
LORENZETTO, 2000). Algumas destas áreas se mantêm, o que sugere que, ao menos paisagisticamente, a
fisionomia dos campos naturais ainda persiste, ainda que de forma reduzida. De modo geral, a situação
dos campos é precária. Ziller e Hatschbach (1995), estudando a região do Iraí (Piraquara/Quatro Barras),
identificaram, por exemplo, espécies como Baccharis illinita, como ameaçada de extinção.
Estas áreas com campos naturais, que ainda podem ser encontradas tanto em regiões com grande pressão
do agronegócio quanto nas imediações de áreas urbanas, reforçam a sua importância para a conservação de
uma vegetação singular e insuficientemente conhecida.

4.2.2.7 SAVANA ARBORIZADA (CERRADO)
No mapa fitogeográfico do Paraná, elaborado por Maack em 1950, existe a indicação da ocorrência natural
de manchas isoladas de Cerrado no Estado, nas proximidades das cidades de Tibagi, Jaguariaíva, Sengés,
Astorga e Campo Mourão (MAACK, 1981). Trata-se, praticamente, da ocorrência mais meridional desta formação
no Brasil, tanto que Ritter et al. (2010) consideram que o Cerrado possui seu limite austral de ocorrência nos
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FIGURAS 4.2.27 E 4.2.28 – QUEDA DE QUALIDADE EM PASTAGEM E DESLIZAMENTO, PROBLEMAS CAUSADOS POR EXCESSO DE
DESMATAMENTO, EM RESERVA E PRUDENTÓPOLIS

No entanto, Blum (2006) constatou que, até o final de 2002, as cerca de 20.000 Reservas Legais que haviam
sido averbadas no Estado representavam apenas cerca de 5,4% do total de propriedades rurais paranaenses e
englobavam em torno de 5,0% da área total do Estado, principalmente de grandes propriedades agrícolas ou de
silvicultura industrial, cujas áreas de Reserva Florestal Legal representam maior extensão. No caso das pequenas
e médias propriedades, a situação mostrava-se distinta. Os pequenos e médios proprietários, encarando a
Reserva Florestal Legal como “imobilização econômica” de parte de suas propriedades, aproveitavam a falta
de fiscalização ambiental para não averbar estas reservas, por entenderem que esta área seria perdida em
termos de produtividade rural. Com isto, este autor opina que, devido ao estado em que se encontram os
poucos remanescentes florestais nativos no Paraná, não existem muitas possibilidades de manejo de arbóreas
nativas permitidas pela legislação. Desta forma, a exploração de madeira limita-se a casos especiais mediante
autorização do órgão ambiental. A exploração de espécies fora do perigo de extinção ou de árvores mortas
poderá ser permitida, ainda que considerada como alternativa remota.
O próprio autor deste texto já desenvolveu trabalhos na delimitação de áreas legais em vários Planos
de Desenvolvimento de Assentamentos do INCRA, tendo participado também em um projeto recente de
planejamento da recuperação de Áreas de Preservação Permanente e de Reservas Legais de unidades rurais
desenvolvido pela UEPG e FUNBIO (2012). O que se percebe é que, para atender interesses localizados, como
os de ruralistas ou de mineradores, no ano de 2012, a própria legislação se tornou flexível, de tal forma que
o atendimento a estas situações legais mostra hoje uma situação paradoxal.
Atender à legislação florestal atual pode significar a possibilidade de desmatar áreas adicionais ou,
mais comumente, a isenção de recuperar áreas desmatadas com usos consolidados, mesmo que degradadas,
conforme pode ser visto nas figuras 4.2.25 e 4.2.26, em uma comparação entre áreas destinadas à preservação
permanente, segundo o Código Florestal de 1965 e o de 2012.

FONTE: O autor

São situações que agregam dimensões econômicas e sociais ao problema ambiental causado pelo próprio
produtor. Por outro lado, representam uma possibilidade de resolver este assunto fomentando o plantio ou
manejo de povoamentos de espécies arbóreas, tanto nativas como exóticas não invasoras, que poderiam visar
tanto à produção de matéria-prima (lenha, madeira) como de outros produtos fl orestais, porém agregados a
princípios da Biologia da Conservação (manejo de fragmentos florestais) tratados no início deste capítulo.
Essa alternativa pode garantir uma fonte de recursos florestais, evitando a utilização dos remanescentes
naturais através de ação exploratória. A produção florestal também auxilia na preservação dos recursos
ambientais, na inserção social de populações rurais e na dinamização da economia regional.

FIGURAS 4.2.25 E 4.2.26 – REDUÇÃO DE ÁREAS DESTINADAS À PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEGUNDO O CÓDIGO FLORESTAL DE
1965 E O DE 2012, EM UMA ÁREA NA REGIÃO DOS CAMPOS GERAIS

4.2.4 MANEJO FLORESTAL NAS FORMAÇÕES FLORESTAIS PARANAENSES
No Paraná, a existência de uma intensa rede hidrográfica facilita a definição das conexões entre fragmentos
de vegetação, sendo as bacias hidrográficas linhas mestras destas conexões. Por isto, nos projetos de maior
abrangência deve prevalecer o planejamento com base na ecologia da paisagem e, quando possível, nas
metapopulações, enquanto nos de escala próxima ao terreno devem predominar as atividades de manejo que
possam beneficiar as espécies guarda-chuva. Além disso, já foram produzidas listas e descrições de espécies
arbóreas nativas com possibilidades para reflorestamento apropriadas às áreas naturais paranaenses (INOUE
et al., 1984).
No litoral paranaense, por exemplo, persiste o potencial de manejo para várias espécies florestais. Dentre
elas, conforme Fowler et al. (1999), a caxeta (Tabebuia cassinoides) é uma das mais consagradas. Madeira levíssima
com aplicações em carpintaria, artesanato e pequenos objetos industriais como lápis, está restrita a duas regiões:
o Vale do Rio Ribeira e a planície litorânea. É a primeira espécie arbórea a colonizar algumas áreas planas de
baixadas com solos hidromórficos (saturados com água), normalmente pouco valorizados para agricultura. Os
caxetais formam comunidades quase puras e homogêneas. O processo de colonização das áreas pela caxeta é feito
através de plântulas originadas por sementes, a despeito da frutificação baixa e irregular ao longo dos anos. A
espécie propaga-se também através do processo vegetativo, devido à facilidade de rebrota de troncos e raízes, o
que a torna ideal para manejo florestal, sem a necessidade de substituição desta espécie por outra, a não ser o
guanandi (Calophyllum brasiliense), outra nativa de grande valor comercial.
O guanandi pode suceder a caxeta nas áreas úmidas. Segundo Kalil Filho et al. (2007), é uma espécie
imputrescível dentro da água, sendo utilizada como alternativa ao mogno e ao cedro. A casca e o látex são
utilizados na medicina e na veterinária. Além disso, é uma planta ornamental, apícola, que pode ser usada, sem
muitas dificuldades, para reflorestamentos, inclusive com caráter ambiental, pois é muito procurada pela fauna.

FONTE: UEPG-FUNBIO (2012)

O paradoxo principal está em que esta isenção em recuperar áreas degradadas oferecida pelo Novo
Código Florestal já não representa necessariamente uma vantagem para o produtor rural. Conforme o
estudo desenvolvido pelo autor deste texto (UEPG; FUNBIO, 2012), a “legalização” oferecida pelo Novo
Código Florestal confronta-se com a necessidade reconhecida pelos próprios produtores de conter perdas
de qualidade e de produtividade em pastos e áreas agrícolas, além de problemas com assoreamento de
rios, erosões e, em alguns casos mais dramáticos, deslizamentos de encostas, situações estas causadas por
desmatamentos ilegais ou legais, segundo o olhar do antigo ou do Novo Código Florestal, conforme é visível
nas figuras 4.2.27 e 4.2.28.
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A demanda por este produto segue crescente e pode ser uma alternativa à produção do fumo em
pequenas propriedades. Rosauro (2013) esclarece que o Rio Grande do Sul, um dos estados tradicionais
na produção de erva-mate, reduziu em 30%, nos últimos dez anos, as áreas plantadas com esta espécie.
Consequentemente, importa parte do que consome de outros estados, principalmente do Paraná, com
lucros para os produtores que seguem investindo nesta produção. Devido à poda programada dos seus
ramos, a erva-mate também é uma espécie que tem crescimento limitado e pode ser utilizada em áreas
marginais das propriedades, junto a cercas ou sob linhas de alta tensão.
Rodigheri et al. (1995) constatam, de qualquer modo, que, exceto a erva-mate, na maioria dos casos as
atividades que envolvem os demais componentes florestais ainda são tidas apenas como complementares
na maioria das pequenas propriedades rurais.
A alternativa para contornar este problema, segundo Rodigheri (1997), estaria na criação ou no
fortalecimento de programas municipais e/ou regionais de fornecimento de mudas florestais, o que
reduziria os custos da implantação florestal e viabilizaria a expansão desses cultivos, permitindo o
aumento da renda dos produtores rurais.
Outros produtos florestais não madeireiros poderiam ser incorporados nestes sistemas. Tradicionalmente
a população paranaense consome vários destes produtos, basicamente por extrativismo. No Centro-Sul do
Estado do Paraná, por exemplo, nos municípios de Guarapuava, Turvo e Bituruna, Balzon et al. (2004)
destacam o xaxim (Dicksonia sellowiana), uma planta nativa usada em jardinagem cuja exploração é
puramente extrativista, e o pinhão (semente comestível do pinheiro). No caso do xaxim, a indústria
normalmente é composta por galpão, sem máquinas especiais, e utiliza principalmente mão de obra
feminina, caso também das plantas medicinais, que são plantadas ou colhidas em áreas naturais. O pinhão
também costuma ser coletado nas áreas naturais remanescentes.
Entre as plantas medicinais, comestíveis e aromáticas, incluem-se plantas que fornecem temperos.
Os principais produtos são os que têm origem na aroeira (Schinus terebinthifolius), amoreira (Alorus alba),
guatambú (Aspidosperma subincanum), cambará (Moquinia polymorpha), cardo (Carduus benedictus), cedro
(Cedrela odorata), guaçatunga (Casearia silvestris), jequitibá (Cariniana estrellensis), pata-de-vaca (Bauhinia
forficata), sassafrás (Ocotea pretiosa) e a espinheira-santa (Maytenus ilicifolia). A maioria destas espécies
é obtida por extrativismo.
Porém, um segundo consórcio agroflorestal, envolvendo feijão-milho-bracatinga, também é produzido
e bem aceito na zona rural, embora menos rentável que a erva-mate. A bracatinga é uma árvore nativa
versátil, que pode ser aproveitada para lenha, por conta do alto poder calorífico e também para a construção
(andaimes) e mobiliário. É uma espécie tipicamente secundária de ciclo de vida curto, sendo também uma
excelente espécie para recuperação de áreas degradadas, pois possui um rápido crescimento e agrega
nitrogênio ao solo, por meio de nódulos nas raízes. Também é uma importante forrageira melífera, visto
que floresce em períodos de escassez de pólen e atrai abelhas para a fabricação do “mel de bracatinga”.
Tradicionalmente, a bracatinga, plantada em agrupamentos “puros”, em áreas incendiadas, vem auxiliando
a diversificar a renda do homem do campo e permitindo formas de uso renovável das florestas nativas.
Na terceira grande formação florestal paranaense, a Floresta Estacional Semidecidual, a maioria dos
fragmentos florestais remanescentes é degradada, de pequeno tamanho e distanciados uns dos outros.
Segundo Britez (2007), falta cobertura vegetal mesmo nas Áreas de Preservação Permanente e Reservas
Legais das propriedades. As áreas fl orestais que resistiram encontram-se em solos rasos, pedregosos e com
maior declividade, não representando as florestas de maior porte da região, embora sejam possibilidades
de fontes de sementes para recuperação de áreas degradadas.
Na opinião deste autor, todo e qualquer remanescente fl orestal deve ser preservado, incluindo os
fragmentos em estágio inicial de sucessão, que, além de servir de fonte de propágulos, também atuam
como trampolins para a fauna. Como vantagens desta região o autor cita o solo fértil e o clima mais
quente, que permitem um crescimento rápido das espécies nativas, diminuindo custos de manutenção. Na
realidade, até recentemente (2012) a legislação obrigava o produtor rural a recompor e/ou preservar 20%
de sua propriedade como Reserva Florestal Legal, o que atualmente só é obrigatório para algumas classes
de propriedades, em geral as maiores.

Também forma densos agrupamentos, que facilitam o manejo. Ambas as espécies são altamente recomendadas
para manejo no litoral, embora muitas outras pudessem ser recomendadas, como o palmito (Euterpe edulis),
para alimentação, ou o guapuruvu (Schizolobium parahyba) para carpintaria ou construção de barcos.
Nas encostas e topos da Serra do Mar, por conta de limitações de relevo, solos rasos e da sua altíssima
diversidade biológica, a Floresta Ombrófila Densa, ou Floresta Atlântica remanescente, apresenta vocação
nitidamente conservacionista, não justificando outros usos que não sejam os relacionados às unidades de
conservação, como pesquisa, manutenção de recursos naturais, recuperação de áreas degradadas ou um
uso turístico em grau limitado. Os eventuais projetos que venham a ser propostos para esta região deverão
levar em conta estas premissas para evitar novos impactos, inclusive aqueles relacionados à fragmentação
florestal.
Nas áreas anteriormente ocupadas por florestas no interior do Estado, as condições climáticas de cada
local remetem às estratégias diferentes, como, por exemplo, o plantio de espécies adaptadas às condições
de geadas, ou o plantio de mudas somente em períodos chuvosos, nas regiões mais quentes, para evitar o
estresse hídrico e, portanto, diminuir a mortalidade das mudas.
Na Floresta Ombrófila Mista (florestas com pinheiros), é comum a presença de muitos fragmentos
florestais de pequeno tamanho próximos de outros de maior porte. Também é comum o hábito de “limpeza”
do subosque, ou mesmo o pastejo por animais (faxinal), o que afeta, a longo prazo, a sucessão ou mesmo
a regeneração natural das áreas fl orestais.
Se este sistema silvopastoril tem resultados questionáveis, sabe-se, no entanto, que para a Floresta
Ombrófila Mista já foram desenvolvidas pesquisas ou mesmo criados espontaneamente, por parte de
produtores rurais, alguns interessantes consórcios agrossilviculturais que apresentam valor tanto do ponto
de vista econômico como social e ambiental. Rodigheri (1997) considera que plantios florestais e/ou
agroflorestais estão entre as melhores alternativas socioeconômicas para áreas deficitárias em conservação
ambiental e carentes de madeira ou de outros produtos fl orestais.
A Embrapa Florestas (GRAÇA et al., 2000), por exemplo, já teve oportunidade de identificar e estudar
alguns destes consórcios, que já envolvem inclusive espécies florestais nativas como a erva-mate (Ilex
paraguariensis) ou a bracatinga (Mimosa scabrella), bem como árvores exóticas como a acácia-negra
(Acacia mearnsii), pinus ou o eucalipto (Eucalyptus spp). Estas espécies florestais costumam ser plantadas
consorciadas com milho, feijão, trigo ou soja.
Seguramente os mais recomendados são os que envolvem espécies nativas, já adaptadas aos seus
ambientes naturais. Rodigheri et al. (1995) consideram que estudos sobre a viabilidade econômica
de sistemas de produção de erva-mate consorciada com milho, feijão, trigo ou soja, em diferentes
espaçamentos, comprovaram altos retornos econômicos, deste que forma um dos sistemas agroflorestais
mais característicos do sul do Brasil. Estes autores esclarecem que a erva-mate pode ser substituída por
outras espécies fl orestais como o eucalipto ou o pinus, embora esta última espécie tenha inconvenientes
ecológicos.
Rodigheri (1997) constatou que a erva-mate e a sucessão feijão e milho usam maiores quantidades
com relação à demanda, de mão de obra, tendo impacto mais positivo no emprego rural que os plantios
do eucalipto e pinus ou da soja e trigo. Mesmo assim as espécies fl orestais apresentam produtividades
semelhantes quando plantadas em áreas planas, onduladas e/ou consorciadas, no primeiro e no segundo
anos, com o feijão e o milho.
Para este autor, as atividades florestais e/ou agrofl orestais desenvolvidas em solos declivosos e/ou
de baixo rendimento econômico das propriedades agrícolas, como as que aparecem nas figuras 4.2.27 e
4.2.28 (em torno de 5% das propriedades), a partir do segundo ou terceiro ano, apresentam menor erosão
que as áreas ocupadas por cultivos anuais. O calendário das operações de cultivo (preparo do solo, plantio
e colheita) da atividade florestal é também mais elástico que as culturas anuais, sendo atividades menos
vulneráveis aos riscos climáticos. Comparativamente aos cultivos anuais do feijão, milho, soja e trigo
solteiros, os sistemas agrofl orestais, além da maior rentabilidade econômica, usam menos agrotóxicos,
viabilizam a produção simultânea de madeira e alimentos, permitem melhor racionalização do uso do
solo e da mão de obra, diminuem os riscos técnicos de produção e aumentam o emprego e a renda da
propriedade agrícola.
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FIGURAS 4.2.29, 4.2.30 E 4.2.31 – VISÃO ESQUEMÁTICA DE UMA ÁREA FLORESTAL ORIGINAL, DEGRADADA POR EFEITO DE
BORDA PRONUNCIADO E MANEJADA COM ESPÉCIES FLORESTAIS SECUNDÁRIAS E DE INTERESSE
COMERCIAL, INCLUINDO A APICULTURA

Porém, mais realisticamente, Blum e Oliveira (2006) consideram que tal obrigação, de maneira geral,
nunca foi bem vista pelos proprietários, pelo fato de aparentemente tornar improdutiva uma parcela
significativa das propriedades. Outro fator que dificultava a recuperação destas era o custo alegado pelos
produtores para fazer frente a esta recuperação.
Buscando meios para resolver esta questão, a Embrapa Florestas (GRAÇA et al., 2000) identificou nesta
região alguns consórcios agrofl orestais, porém envolvendo espécies fl orestais exóticas como o eucalipto
ou a grevílea (Grevillea robusta), que são plantadas com milho, feijão, trigo, soja, ou mesmo com o
café. Consórcios, estes, cujo mérito é eventualmente reduzir a pressão sobre os remanescentes fl orestais
nativos existentes.
Também pela Embrapa (2008), foi proposto um consórcio florestal na Bacia do Rio Ivaí, na mesorregião
geográfica noroeste paranaense, através do projeto “Implantação e manejo de florestas em pequenas
propriedades no Estado do Paraná”. A intenção foi estabelecer refl orestamentos mistos, combinando
espécies nativas ameaçadas de extinção com espécies exóticas de rápido crescimento, em áreas degradadas,
de pasto e lavoura. A intenção foi estimular a atividade de processamento de madeira, com agregação de
valor à produção regional, financiando a conservação a partir da produção.
As áreas deste projeto foram localizadas em propriedades de até 30ha, de 187 pequenos produtores.
As áreas a serem refl orestadas variaram de 1ha a 5ha que foram demarcadas como reserva, totalizando 379
hectares. Assim, tratava-se de uma estratégia interessante antes da recente mudança do Código Florestal,
que desobriga a conservação de pequenas propriedades.
Ao longo do projeto, o eucalipto, espécie exótica de crescimento rápido e de valor comercial,
foi plantado juntamente com espécies nativas, sendo gradativamente desbastado para dar espaço à
regeneração natural. Como a retirada da madeira proporciona ganho monetário aos proprietários, o projeto
prevê que isto poderá constituir um atrativo para a sua participação. Ao final do ciclo de 20 anos, todas
as árvores exóticas serão removidas. A maioria das espécies nativas pioneiras plantadas também deverá
ter findado o seu ciclo natural, permanecendo apenas as nativas secundárias e as tardias plantadas, junto
com as nativas regeneradas naturalmente durante o período, por sucessão vegetal. Dentre essas espécies
nativas procurou-se priorizar as que, sob manejo sustentável, têm maior potencial para produzir madeira
e sementes de valor comercial, envolvendo 46 espécies.
De acordo com esta fonte, este projeto de refl orestamento baseia-se na estratégia do módulo de
captura de carbono, formatado como um modelo para o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), do
Protocolo de Kyoto.
Uma maneira de visualizar o manejo de fragmentos é através das figuras a seguir, que apresentam um
modelo esquemático de recuperação de um fragmento fl orestal após sua degradação. Trata-se de visões de
uma mesma área em três tempos diferentes: com a floresta original, em seguida fragmentada (desmatada
parcialmente para uso agropecuário), com alteração por efeito de borda pronunciado e, finalmente,
manejada com espécies florestais secundárias e de interesse comercial na sua borda (incluindo apicultura
e sistemas agroflorestais), de modo a reduzir o efeito de borda e auxiliar na recuperação do fragmento,
sem necessariamente reduzir as áreas agrícolas.
Uma aplicação prática e similar deste tipo de manejo pode ser observada nas figuras seguintes em uma
área da empresa de saneamento do Estado (SANEPAR), nos Mananciais da Serra, em Piraquara (STRUMINSKI;
BORGES, 2008). Trata-se da recuperação de fragmentos florestais afetados pela construção de uma estrada
usada para retirar madeira para lenha. As bordas desta estrada foram ocupadas por espécies heliófilas
oportunistas (bambus), sendo que o projeto consistiu no manejo das bordas dos fragmentos com a retirada
das espécies oportunistas, levando à indução da sucessão vegetal e à transformação do leito da estrada
em um trajeto para turismo pedestre.

FONTE: O autor

FIGURAS 4.2.32, 4.2.33 E 4.2.34 – MANEJO DE BORDA DE FRAGMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA NOS MANANCIAIS DA
SERRA, EM PIRAQUARA (ÁRVORES MARCADAS COM SETAS SÃO PONTOS DE REFERÊNCIA)

FONTE: Struminski e Borges (2008)

4.2.5 MANEJO DE ESPÉCIES INVASORAS
Conforme foi comentado, as invasões biológicas por espécies exóticas são uma das principais causas de
degradação ambiental mundial (ZILLER, 2000), sendo um problema suficientemente grave no Paraná para que
fosse desenvolvido um Programa Estadual para Espécies Exóticas Invasoras (PARANÁ, 2008), com base em
legislação criada para este fim. O objetivo deste programa é prevenir a introdução de novas espécies exóticas
invasoras e empreender ações para controlar e erradicar aquelas que já se encontram no Estado.
No Paraná existe um conflito neste sentido, pois há espécies vegetais exóticas, tanto herbáceas como
arbóreas, que têm valor comercial e uso consagrado, mas que se tornaram invasoras, inclusive em unidades
de conservação, a ponto de causar mudanças no ambiente que podem levar à extinção de espécies nativas e
à consequente perda de biodiversidade. Por outro lado, as invasoras, ao escapar dos ambientes controlados
em que foram introduzidas (áreas agrícolas, pastagens manejadas, reflorestamentos) e invadirem ambientes
naturais, ficam sujeitas a desenvolver problemas fitossanitários que podem reverter posteriormente para
estes ambientes controlados, gerando problemas e perdas econômicas em colheitas de áreas produtivas.
Com isto, para o IAP (PARANÁ, 2008), a análise de impactos econômicos é altamente desejável no caso
das invasões biológicas. O público, tomadores de decisão e legisladores entendem impactos monetários,
custos e benefícios com maior facilidade, pois as implicações dos impactos apresentados somente em termos
ecológicos costumam ser de mais difícil compreensão.
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incluindo seu subosque e suas bordas, bem como criar habitats semelhantes ao original no entorno de
fragmentos, através de corredores ecológicos ou pela diminuição da distância entre fragmentos, conforme
várias sugestões que podem ser coletadas na literatura, como, por exemplo:
plantios de enriquecimento com espécies de valor econômico e ecológico (erva-mate, pinheiro, imbuia,
palmito, peroba etc.) em fragmentos com vegetação secundária, ou com subosque muito aberto, caso
dos faxinais
plantios de recuperação (com espécies pioneiras)
estímulo à produção, mediante plantios com espécies florestais frutíferas ou madeireiras na borda dos
fragmentos
plantios que podem visar ainda à melhoria da forma (arredondamento) dos fragmentos, principalmente
a partir das bordas voltadas para a face norte, mais sujeitas aos efeitos da luz e da falta de umidade
proteção contra incêndios, caça e extração vegetal ilegal
corte de cipós, taquaras, capins ou outras espécies invasoras, em particular as passíveis de propagar
o fogo
enriquecimento e manejo de fauna
incentivo à apicultura
criação de bordaduras, quebra-ventos e corredores entre fragmentos, de forma a promover o
sombreamento e a proteção contra o vento e permitir o fluxo entre animais, pólen e sementes
recuperação de corredores naturais de vida silvestre como são as florestas aluviais, várzeas e campos e
implantação de corredores estruturais, de forma a proporcionar a troca genética entre populações. Isto
permitirá a conservação de espécies tanto animais como vegetais, viabilizando também a proteção de
áreas de fundos de vales e a vegetação de várzea
plantios em sistemas agroflorestais que permitam agregar valor ambiental ao desenvolvimento de
atividades econômicas
retirada de barreiras físicas para animais silvestres nestas áreas
recuperação de áreas degradadas contíguas aos fragmentos
educação ambiental

Segundo esta fonte, o programa para espécies invasoras pretende implementar estratégias em nível
regional e local para descentralizar a execução de atividades previstas e obter maior alcance no campo,
incluindo a participação dos setores público, privado e da sociedade civil, os quais serão responsáveis por
políticas públicas relacionadas com o manejo e uso de espécies exóticas invasoras.
É compreensível, assim, que o Estado tenha papel fundamental na regulamentação de uso, assim como
na formulação de políticas públicas para o controle de invasoras, na busca de alternativas de uso com
espécies nativas não invasoras, na autorização de novas introduções, no monitoramento e na prevenção de
introduções acidentais não autorizadas e no desenho e implementação de políticas educativas relacionadas
a espécies exóticas invasoras.
Mesmo assim, muitas vezes é possível realizar ações importantes de controle por meio de apoio a ações
privadas em andamento, em escala menor, sem necessidade de montar um processo que parta exclusivamente
de ação governamental. Essas ações devem ser aproveitadas, inclusive como oportunidade para esclarecimento
público sobre a gravidade do problema das invasões biológicas. Ziller (2000), por exemplo, considera que os
remanescentes florestais menos alterados costumam resistir melhor a invasões biológicas. Porém, conforme
foi visto anteriormente, as bordas destes fragmentos florestais são suas áreas mais vulneráveis. Neste caso,
a ênfase deve ser trabalhar localmente, pois são áreas relativamente limitadas e com manejo mais facilitado.
Infelizmente, a qualificação dos fragmentos florestais em termos de invasão biológica, segundo Almeida
e Moro (2007), é uma discussão ainda incipiente em estudos sobre fragmentação no Brasil. É fundamental
uma avaliação da composição florística dos fragmentos, principalmente aqueles que se pretende conectar,
pois, em muitos casos, pode ser necessário um trabalho prévio de erradicação das espécies exóticas presentes
nos fragmentos.
Conforme foi visto ao longo deste texto, as invasões são uma situação mais evidente e grave para a
Estepe Gramíneo-Lenhosa, um ecossistema que tende naturalmente a ser substituído por florestas. Neste
caso, o IAP (PARANÁ, 2008) sugere que sejam feitas análises de risco para espécies já introduzidas, de
modo a estabelecer prioridades e planejamento. Assim, planos de ação devem ser elaborados para espécies
invasoras cujo risco seja alto, visando estabelecer atividades de erradicação ou controle para estas invasoras.
Outro item importante e polêmico desta atividade diz respeito à necessidade de fazer a comunicação
dos riscos das invasoras ao público. Isto é necessário para evitar má reação e mesmo o impedimento da ação
planejada por falta de compreensão popular. A aceitação das práticas de erradicação e controle de invasoras
por parte do público é importante e o apoio público para essas iniciativas é crucial para que ações possam
ser realizadas em escala, mediante, por exemplo, trabalho voluntário em áreas protegidas, e também, para
evitar que a própria população desinformada introduza espontaneamente estas espécies em locais de risco,
como margens de rios. O processo deve, portanto, ser transparente e esclarecedor para todos os tipos de
público.























4.2.6 SÍNTESE: FRAGMENTAÇÃO E MANEJO DAS DIFERENTES FORMAÇÕES VEGETAIS
NATURAIS PARANAENSES
As estratégias para a conservação dos fragmentos vegetais do Paraná devem envolver mudanças
favoráveis ao manejo dos fragmentos de vegetação natural na legislação, bem como incentivos econômicos
e fiscais para o aumento do índice de cobertura vegetal.
Britez (2007) considera que para reverter as situações de degradação florestal encontradas no meio rural
paranaense é necessário o planejamento das atividades de manejo, contemplando aspectos que interagem,
desde a configuração da paisagem, à conservação in situ através do estabelecimento de Unidades de
Conservação (UC), o diagnóstico e monitoramento dos elementos de flora e fauna e suas inter-relações com
o meio físico, além de uma avaliação socioeconômica de cada região, que permita identificar oportunidades
para o envolvimento das comunidades humanas locais. Além disso, são necessárias criação e aplicação de
políticas públicas e desenvolvimento de diferentes técnicas de manejo para as áreas florestais remanescentes.
Com isto, pode-se finalizar afirmando que é importante estimular o manejo dos fragmentos de vegetação,
incluindo usos econômicos, o que significa reconstituir e manejar campos naturais e recuperar áreas florestais,
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4.3 CARACTERIZAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE DO PARANÁ

4.3.1.2 PERCENTUAL DE ESPÉCIES AMEAÇADAS NO ESTADO POR GRUPO TAXONÔMICO

Marcia G. Pires Tossulino | Ana Paula Caron, Instituto Ambiental do Paraná - IAP

O Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004), na tabela 4.3.3, demonstra
que os grupos com maior percentual de espécies ameaçadas no Estado (número de espécies ameaçadas/número
total estimado de espécies) são os mamíferos e as aves, seguidos de abelhas, anfíbios, peixes, répteis e borboletas.
Quando são incluídas no numerador também as espécies NT e DD, os mamíferos e as aves repetem-se como os
grupos em situação mais preocupante, somando-se a eles, porém, os anfíbios, aos quais se seguem os répteis,
peixes, abelhas e borboletas. Portanto, independentemente da análise efetuada, a ordem dos grupos manteve-se
mais ou menos inalterada, com exceção das abelhas.
A presença dos mamíferos e das aves encabeçando essa relação pode ser parcialmente explicada pela
presença de muitas espécies de grande e médio portes, que muitas vezes apresentam dependência de
ecossistemas contínuos e/ou pouco alterados, já praticamente inexistentes no Estado, além de sofrerem
grande pressão direta da caça e do comércio ilegal.
Mais importante do que identificar quais grupos estão mais ou menos ameaçados, porém, é destacar que
uma parcela significativa da fauna ocorrente no Estado está ameaçada e, caso nada seja feito para conter
o processo de extinção no Paraná, o resultado será a perda inestimável da diversidade biológica que hoje
abriga.

Uma das expressões da biodiversidade do Paraná é a fauna, com uma riqueza de espécies que reflete a
diversidade de biomas e ecossistemas. Esta riqueza inclui aproximadamente 10.000 espécies de borboletas e
mariposas, 450 de abelhas, 950 de peixes, 120 de anfíbios, 160 de répteis, 770 de aves e 182 de mamíferos.
Hoje muitas destas espécies encontram-se com algum grau de ameaça, devido a diversos fatores, como a
fragmentação e perda de habitat, a caça e pesca predatórias, a introdução de espécies exóticas invasoras,
os atropelamentos, entre outros fatores.
Conforme o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004), temos 167
espécies de aves, 13 de répteis, 25 de anfíbios, 50 de peixes, 18 de abelhas, 15 de borboletas e 32 de mamíferos,
em diversas categorias de ameaça (tabela 4.3.1).
Na revisão da lista de mamíferos em 2010, de 182 espécies avaliadas, 44 foram categorizadas sob algum
status de ameaça.
A indicação das espécies ameaçadas de extinção constitui importante instrumento para subsidiar o
Zoneamento Ecológico-Econômico e possibilitar a identificação não somente das espécies críticas, mas
também do grau de vulnerabilidade e sua localização territorial, em zonas (figura 4.3.1.1).

TABELA 4.3.3 – PERCENTUAL DE ESPÉCIES AMEAÇADAS/GRUPO TAXONÔMICO NO ESTADO DO PARANÁ

4.3.1 FAUNA AMEAÇADA

Grupo taxonômico

4.3.1.1 A SITUAÇÃO DA FAUNA NOS BIOMAS DO ESTADO
O Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) apresenta uma
avaliação da situação da fauna nos biomas paranaenses a partir do número de espécies ameaçadas (RE, CR,
EN, VU), quase ameaçadas (NT) ou com dados insuficientes – DD (tabelas 4.3.1 e 4.3.2).

Espécies ameaçadas
EN
VU

NT

DD

32

0

24

27

69

40

58

0

3

3

0

10

3

1

0

4

0

21

0

2

3

17

22

3

25

0

6

7

5

18

0

0

Borboletas

0

6

5

4

15

0

0

TOTAL

4

41

46

72

163

43

138

RE

CR

Mamíferos

1

10

5

16

Aves

3

14

25

Répteis

0

0

Anfíbios

0

Peixes
Abelhas

TOTAL

Mamíferos

RE
1

8

7

28

TOTAL
44

176

32 (18,18%)

56 (31,82%)

Aves

770

69 (8,96%)

167 (21,69%)

Répteis

154

3 (1,95%)

13(8,44%)

Anfíbios

120

4 (3,33%)

25(20,83%)

Peixes

950

22 (2,31%)

50(5,26%)

Abelhas

450

18 (4,00%)

18(4,00%)

10.000

15 (0,15%)

15(0,15%)

Ao se examinar cada grupo taxonômico isoladamente, observa-se o que segue:
Mamíferos
os mamíferos ameaçados ocupam em grande parte (n=14, 44%) ambientes florestais e campestres,
chamados aqui de “misto”, embora um percentual significativo (25%) englobe espécies estritamente
florestais. Estas, porém, ocorrem em mais de uma formação florestal.
os mamíferos DD ocupam principalmente o ambiente “misto”, bem como a Floresta Estacional
Semidecidual e a Floresta Ombrófila Densa.




Aves
a maioria das aves ameaçadas ocorre principalmente (n=20) nos ambientes florestais, havendo ainda
uma parcela significativa que ocorre exclusivamente na Floresta Estacional Semidecidual (n=15).
as espécies NT e DD também se concentram sobretudo no ambiente florestal (respectivamente, 17 e
27 espécies).


TABELA 4.3.2 - NÚMERO DE ESPÉCIES DE MAMÍFEROS CONTIDAS EM CADA CATEGORIA DE AMEAÇA (INCLUINDO NT E DD) NO
ESTADO DO PARANÁ

Espécies ameaçadas
CR
EN
VU

Total ameaçadas + NT +DD

Paraná(2004)
* valores aproximados, com exceção de mamíferos e répteis
** inclui RE

FONTE: Mikich e Bérnils (2004)
NOTA: Espécies regionalmente extintas (RE), criticamente em perigo (CR), em perigo (EN), vulneráveis (VU), espécies quase ameaçadas (NT) e dados insuficientes
(DD). Paraná(2004)

Grupo Taxonômico

Total espécies
ameaçadas**

Mamíferos

Borboletas

TABELA 4.3.1 – NÚMERO DE ESPÉCIES POR GRUPO TAXONÔMICO CONTIDAS EM CADA CATEGORIA DE AMEAÇA (INCLUINDO NT E
DD) NO ESTADO DO PARANÁ

Grupo Taxonômico

Total espécies no Estado*

NT



Répteis
os poucos répteis categorizados como ameaçados ocorrem nos Campos Naturais ou Estepe GramíneoLenhosa (n=2) e na Bacia do Rio Iguaçu (n=1).
já as espécies DD dividiram-se entre os Campos Naturais e os ambientes florestais.

DD



5

59

FONTE: Mikich e Bérnils (2004)
NOTA: Espécies regionalmente extintas (RE), criticamente em perigo (CR), em perigo (EN), vulneráveis (VU), espécies quase ameaçadas (NT) e dados insuficientes (DD).
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FIGURA 4.3.1.1 - FAUNA AMEAÇADA DE EXTINÇÃO
FONTE: MIKICH, S.B.; BÉRNILS, R.S. Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná. Curitiba: IIAP, 2004.
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Anfíbios
os quatro anfíbios ameaçados são florestais, mas ocorrem exclusivamente em uma ou outra formação:
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila Densa ou Floresta Ombrófila Mista.
as espécies DD também são todas florestais, concentrando-se principalmente na Floresta Ombrófila
Densa (n=13).

4.3.1.3 PRINCIPAIS AMEAÇAS À FAUNA PARANAENSE



A destruição ou alteração dos ambientes naturais é a maior causa de ameaça à fauna paranaense. Esta
ameaça, que engloba desmatamentos, implantação de extensas áreas agrícolas, pastagens e monoculturas
exóticas (por exemplo, pinus), atividades de exploração mineral e alterações físicas e estruturais dos corpos
d’água, é a principal responsável pela situação de 88% das espécies ameaçadas, 93% das espécies NT e 86%
das espécies DD. No conjunto, a destruição dos habitats é o principal fator responsável pela inclusão de 88%
das espécies ameaçadas de extinção (MIKICH; BÉRNILS, 2004) – tabela 4.3.5.
Segundo o livro citado, mais importante do que identificar quais grupos estão mais ou menos ameaçados
é destacar que uma parcela significativa da fauna ocorrente no Estado está ameaçada e, caso nada seja feito
para conter o processo de extinção no Paraná, o resultado será a perda inestimável da diversidade biológica
que hoje abriga.



Peixes
os peixes de água doce ameaçados são, em sua maioria, da Bacia do Rio Paraná (n=8), embora a Bacia do
Rio Iguaçu também contenha um número expressivo de espécies ameaçadas (n=5). As espécies ameaçadas
marinhas são basicamente demersais.
as poucas (n=3) espécies NT, todas de água-doce, ocorrem na Bacia do Rio Paraná.
já as espécies DD de água-doce concentram-se nos riachos litorâneos (n=6) e as espécies de ambientes
marinhos distribuem-se uniformemente entre demersais (n=8) e pelágicas (n=8).





TABELA 4.3.4 – BIOMAS DE OCORRÊNCIA DAS ESPÉCIES AMEAÇADAS (RE, CR, EN, VU), QUASE AMEAÇADAS (NT) E COM DADOS
INSUFICIENTES (DD) DA FAUNA NO ESTADO DO PARANÁ

Abelhas
as abelhas ameaçadas ocorrem principalmente na Floresta Ombrófila Densa (n=6) e no Cerrado (Savana
Arborizada) (n=4).


Grupo

Biomas
Cat.
(nº taxa) FES FOD FOM FPF EGL SAR flo cam mis aqu RLI BRP

am (32)
MAM
DD (24)
am (69)
AVE
NT (40)
DD (58)
am (03)
REP
DD (10)
am (04)
ANF
DD (21)
am (22)
PEI
NT (03)
DD (25)
ABE
am (18)
BOR
am (15)
Total am (163)
Total NT (43)
Total DD (138)
Total geral (344)

Borboletas
as borboletas e mariposas ameaçadas ocorrem basicamente nos ambientes florestais, sendo algumas
espécies restritas a uma formação (FES, FOD ou FOM) e outras comuns a duas ou mais delas. Um
número significativo (n=3) também ocorre nos Campos Naturais (Estepe Gramíneo-Lenhosa).


No geral, os ambientes florestais que dominam o Estado contêm a maior parte das espécies ameaçadas
terrestres, destacando-se a Floresta Estacional Semidecidual como detentora de grande parte da fauna
paranaense ameaçada. Certamente esta condição está relacionada ao elevado grau de destruição e
fragmentação desta formação florestal, notadamente na porção noroeste do Estado, onde deu lugar aos
cultivos e pastagens. É importante ressaltar que o Cerrado, embora ocupe uma porção muito pequena do
Estado, abriga um número elevado de espécies ameaçadas (seis aves e quatro abelhas), provavelmente em
função dos endemismos e do elevado grau de alteração antrópica deste bioma.
Quando as espécies NT e DD também são consideradas, embora o ambiente florestal também seja
predominante, percebe-se uma distribuição mais uniforme no número de espécies sob risco nos diferentes
ambientes, destacando-se a Floresta Ombrófila Densa, a Floresta Estacional Semidecidual e o ambiente
“misto”, indicando que os ambientes mais abertos (Cerrado e Campos Naturais) abrigam uma parcela
significativa de espécies sob algum risco de extinção.
Para as espécies aquáticas (exceto de mamíferos e aves), as bacias dos rios Paraná e Iguaçu são os
ambientes que abrigam o maior número de ameaçadas, além do ambiente marinho demersal. Considerando
também as espécies DD e NT, o ambiente marinho pelágico, onde se concentra um grande número de espécies
de répteis e peixes DD, também sobressai por conter um percentual significativo de animais sob risco de
extinção.
Portanto, embora alguns biomas terrestres ou aquáticos se destaquem pela presença de um maior
número de espécies ameaçadas (tabela 4.3.4), a maior parte dos biomas e ecossistemas do Estado do Paraná
encontra-se sob risco em função das alterações antrópicas provocadas pela expansão urbana, uso inadequado
do solo, desmatamento, assoreamento, poluição, exploração dos recursos naturais etc.
Assim, é preciso buscar, com urgência, remanescentes significativos de todos os biomas do Estado,
protegendo-os integralmente através de unidades de conservação de uso restrito, além de fazer cumprir a
legislação no que diz respeito à conservação do solo, à proteção dos corpos d’água, à caça e à pesca ilegais.
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5
9

1

1
5
3
6
1
1
2
13

1
3
3
1
5

7
7

2
1
4

6
1
2
2

8
2
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2
2
3
2
2

14
6
7
7
7

5
4
8
3

6
2
22
5
14
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3
3
11
1
14
26
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1

1

6
4
16
6
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2
1
5
2

7

2
3
7

4
10

7
14

3
10

10

2
3
33
17
33
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5

1

6

1

8

8

1

6

1

1

8
14

13
14

3

1
5
2
4
11

22
7
13
42

7
2
1
10

1
6
7

8
3
11

6
3
9

0

FONTE: Paraná(2004)
GRUPO (grupo taxonômico): MAM= mamíferos; AVE= aves; REP= répteis; ANF= anfíbios; PEI= peixes; ABE= abelhas; BOR= borboletas
CAT (categoria de ameaça): am= ameaçadas, incluindo as categorias RE, CR, EN e VU; NT= quase ameaçadas; DD = dados insuficientes
BIOMAS: FES = Floresta Estacional Semidecidual; FOD = Floresta Ombrófila Densa; FOM= Floresta Ombrófila Mista; FPF= formações pioneiras de infl uência fl uvial,
fl uviomarinha e marinha; EGL= Estepe Gramíneo-Lenhosa (Campos Naturais); SAR= Savana Arborizada (Cerrado); fl o = ocorrência em dois ou mais ambientes fl orestais
(FES, FOD, FOM); cam= ocorrência nos dois ambientes campestres (EGL e SAR); mis= ocorrência em dois ou mais ambientes fl orestais e campestres; aqu= ambientes
aquáticos; RLI= riachos litorâneos; BRP= Bacia do Rio Paraná; BRI= Bacia do Rio Iguaçu; BRR= Bacia do Rio Ribeira; bac= ocorrência em mais de uma bacia; AMD =
ambientes marinhos e estuarinos demersais; AMP= ambientes marinhos e estuarinos pelágicos.
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TABELA 4.3.5 -

PRINCIPAIS AMEAÇAS À FAUNA NO ESTADO DO PARANÁ

Grupo (nº.Cat.
taxa)
MAM

AVE

REP

ANF

PEI

DH

PO

QU

CA

EI

ANEXO 4.3.1 – LISTA DAS ESPÉCIES DE MAMÍFEROS AMEAÇADOS NO ESTADO DO PARANÁ E SUAS RESPECTIVAS CATEGORIAS DE
AMEAÇA, EM ORDEM ALFABÉTICA DE NOMES COMUNS

Categorias de ameaças
FI
CI
HR
SP
PA

FA

continua

AG

TU

EE

DO

AT

Nome vulgar

am (32)

29

7

3

23

0

11

7

5

3

0

2

0

4

0

4

4

DD (24)

23

7

3

9

0

10

0

2

0

0

1

0

1

0

1

0

am (69)

61

14

13

12

10

9

2

12

3

0

5

7

1

0

0

0

NT (40)

38

8

5

6

8

5

3

7

2

0

0

1

5

0

0

0

DD (58)

58

16

15

9

11

1

19

0

3

0

0

9

3

0

0

0

am (03)

3

1

2

0

0

1

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

DD (10)

9

5

2

0

1

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

am (04)

3

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

1

DD (21)

21

11

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

am (22)

1+14

1+4

0+0

0+0

0+6

0+2

1+1

1+0

0+8

8+0

4+0

0+0

0+0

0+3

0+0

0+0

NT (03)

0+2

0+0

0+0

0+0

0+0

0+0

0+0

0+0

0+2

0+2

0+0

0+0

0+0

0+0

0+0

0+0

DD (25)

1+9

0+1

0+0

0+0

0+6

0+0

10+0

1+3

0+3

15+0

4+0

0+0

0+0

0+0

0+0

0+0

ABE

am (18)

17

0

1

0

3

5

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

BOR

am (15)

15

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143

27

36

35

19

28

11

18

16

8

12

11

7

3

4

5

40

8

5

6

8

5

3

7

4

2

0

1

5

0

0

0

Total DD (138)

121

40

20

18

18

11

29

7

7

15

10

9

5

0

1

0

Total geral (344)

304

75

61

59

45

44

43

32

27

25

22

21

17

3

5

5

Total am (163)
Total NT (43)

Anta
Ariranha
Baleia-anã
Baleia-bicuda-de-cuvier
Baleia-franca
Baleia-jubarte
Balei-de-bryde
Boto-cinza
Bugio-preto
Bugio-ruivo
Cachalote
Cachalote-anão
Cachorro-do-campo
Cachorro-do-mato
Cachorro-vinagre
Cangambá
Capivara
Cateto
Catita
Catita
Cervo-do-pantanal
Cuíca
Cuíca
Cuíca
Cuíca
Cuíca
Cuíca
Cuíca-cauda-grossa
Cuíca-d’água
Cuíca-lanosa
Cuíca-quatro-olhos
Cuíca-vermelha
Cutia
Elefante-marinho
Foca-caranguejeira
Foca-leopardo
Furão
Gambá-de-orelha-branca
Gambá-de-orelha-preta
Gato-do-mato-grande
Gato-do-mato-maracajá
Gato-do-mato-pequeno
Gato-mourisco
Golfinho-comum
Golfinho-de-dentes-rugosos
Golfinho-nariz-de-garrafa
Golfinho-pintado-do-atlântico
Golfinho-rotator
Guaiquica
Guaiquica
Irara
Jaguatirica
Leão-marinho
Lobo-guará
Lobo-marinho-do-sul
Lobo-marinho-subantártico

Paraná(2004)
Legenda: GRUPO (grupos taxonômicos) e CAT (categoria de ameaça) – vide legenda Tabela 3.
AMEAÇAS: DH – destruição de habitat, podendo ser parcial ou total, incluindo desmatamentos, modificação e supressão da vegetação nativa para implantação da
agricultura, pecuária, refl orestamentos com monoculturas exóticas, mineração e alterações nos corpos d’água; PO – poluição: acústica, no caso de embarcações,
química: proveniente de esgotos domésticos e industriais, e resíduos agrotóxicos, além de acidentes químicos; inclui também a poluição causada por resíduos sólidos;
QU – queimadas, principalmente criminosas; CA – caça, incluindo caça esportiva, para alimentação ou para uso de partes do animal para confecção de amuletos
e adornos ou na medicina popular; inclui ainda a predação por cães ferais e o abate de morcegos para controle da raiva; EI – expansão imobiliária; FA – perda de
fontes alimentares e desequilíbrio ecológico, podendo a primeira ser causada pela destruição direta da fonte alimentar, sua contaminação ou exploração; FI – falta
de informações a respeito da biologia/ecologia da espécie; CI – comércio ilegal: apanha de espécimes para serem vendidos como animais de estimação, incluindo
a aquariofilia e o comércio de peles; HR – hidrelétricas e represas; SP – sobrepesca; PA – pesca acidental em redes ou espinhéis; AG – agrotóxicos: podendo ser por
aplicação direta sobre os indivíduos ou suas fontes alimentares, ou ainda por penetração no solo ou lixiviação para corpos d’água; TU – turismo desordenado em
cavernas, áreas montanhosas e ilhas ou com uso de embarcações; EE – introdução de espécies exóticas que podem atuar como predadoras ou competidoras; DO –
doenças transmitidas por animais domésticos; AT – atropelamentos.
No caso de Peixes, o primeiro valor refere-se sempre às espécies marinhas e o segundo às de água doce.

4.3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Em 2009, o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) patrocinou, por meio do Projeto Paraná Biodiversidade,
e contando com a voluntariedade de vários pesquisadores, os Planos de Ação para espécies ameaçadas.
Nesses planos, discutiram-se estratégias de conservação para diversas espécies ameaçadas de extinção.
Para este trabalho, focaremos nas espécies ameaçadas de mamíferos e aves que receberam Planos de
Conservação. Todas as informações contidas nesta publicação foram retiradas dos Planos de Conservação
para Aves e Mamíferos Ameaçados no Paraná, Planos de Conservação para Espécies de Mamíferos Ameaçados,
Planos de Conservação para Espécies de Aves Ameaçados e do Livro Vermelho da Fauna Ameaçada do Paraná.
Planos de Conservação são um instrumento de gestão que aponta as diretrizes a serem adotadas em
curto, médio e longo prazos para contribuir com a conservação das espécies da fauna nativa (IAP, 2009a,
2009b, 2009c).
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Taxon
Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758)
Pteronura brasiliensis (Gmelin, 1788)
Balaenoptera acutorostrata (Lacépède, 1804)
Ziphius cavirostris (Cuvier, 1823)
Eubalaena australis (Desmoulins, 1822)
Megaptera novaengliae (Borowski, 1781)
Balaenoptera edeni (Anderson, 1878)
Sotalia guianensis (Van Béneden, 1864)
Alouatta caraya (Humboldt, 1812)
Alouatta clamitans (Cabrera, 1940)
Physeter macrocephalus (Linnaeus, 1758)
Kogia sima (Owen, 1866)
Lycalopex gymnocercus (Fischer, 1814)
Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766)
Speothos venaticus (Lund, 1842)
Conepatus chinga (Molina, 1782)
Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766)
Pecari tajacu (Linnaeus, 1758)
Monodelphis iheringi (Thomas, 1888)
Monodelphis scalops (Thomas, 1888)
Blastocerus dichotomus (Illiger, 1815)
Caluromys philander (Linnaeus, 1758)
Marmosops incanus (Lund, 1840)
Marmosops paulensis (Tate, 1931)
Metachirus nudicaudatus (É. Geoffroy, 1803)
Micoureus paraguayanus (Tate, 1931)
Monodelphis americana (Müller, 1776)
Lutreolina crassicaudata (Desmarest, 1804)
Chironectes minimus (Zimmermann, 1780)
Caluromys lanatus (Olfers, 1818)
Philander frenatus (Olfers, 1818)
Monodelphis sorex (Hensel, 1872)
Dasyprocta azarae (Lichtenstein, 1823)
Mirounga leonina (Linnaeus, 1758)
Lobodon carcinophagus (Hombron e Jacquinot, 1842)
Hydrurga leptonyx (Blainville, 1820)
Galictis cuja (Molina, 1782)
Didelphis albiventris (Lund, 1840)
Didelphis aurita (Wied-Neuwied, 1826)
Leopardus geoffroyi (d’Orbigny e Gervais, 1844)
Leopardus wiedii (Schinz, 1821)
Leopardus tigrinus (Schreber, 1775)
Puma yagouaroundi (É. Geoffroy, 1803)
Delphinus delphis (Linnaeus, 1758)
Steno bredanensis (Cuvier 1828)
Tursiops truncatus (Montagu, 1821)
Stenella frontalis (Cuvier, 1812)
Stenella longirostris (Gray, 1828)
Gracilinanus agilis (Burmeister, 1854)
Gracilinanus microtarsus (Wagner, 1842)
Eira barbara (Linnaeus, 1758)
Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)
Otaria byronia (Blainville, 1820)
Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815)
Arctocephalus australis (Zimmermann, 1783)
Arctocephalus tropicalis (Gray, 1872)
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Nome vulgar
Lontra
Macaco-prego
Mão-pelada
Mico-leão-da-cara-preta
Mono-carvoeiro
Morcego
Morcego
Morcego-pescador
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego-vampiro
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego

Taxon
Lontra longicaudis (Olfers, 1818)
Cebus nigritus (Goldfuss, 1809)
Procyon cancrivorus (G. Cuvier, 1798)
Leontopithecus caissara (Lorini e Persson, 1990)
Brachyteles arachnoides (É. Geoffroy, 1806)
Peropteryx macrotis (Wagner, 1843)
Noctilio albiventris (Desmarest, 1818)
Noctilio leporinus (Linnaeus, 1758)
Chrotopterus auritus (Peters, 1856)
Glyphonycteris sylvestris (Thomas, 1896)
Macrophyllum macrophyllum (Schinz, 1821)
Micronycteris megalotis (Gray, 1842)
Mimon bennettii (Gray, 1838)
Phyllostomus discolor (Wagner, 1843)
Phyllostomus hastatus (Pallas, 1767)
Trachops cirrhosus (Spix, 1823)
Tonatia bidens (Spix, 1823)
Anoura caudifer (É. Geoffroy, 1818)
Anoura geoffroyi (Gray, 1838)
Glossophaga soricina (Pallas, 1766)
Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758)
Artibeus cinereus (Gervais, 1856)
Artibeus fimbriatus (Gray, 1838)
Artibeus planirostris (Spix, 1823)
Artibeus lituratus (Olfers, 1818)
Artibeus obscurus (Schinz, 1821)
Chiroderma doriae (Thomas, 1891)
Chiroderma vilosum (Peters, 1860)
Platyrrhinus lineatus (É. Geoffroy, 1810)
Platyrrhinus recifinus (Thomas, 1901)
Pygoderma bilabiatum (Wagner, 1843)
Sturnira lilium (É. Geoffroy, 1810)
Sturnira tildae (De la Torre, 1959)
Uroderma bilobatum (Peters, 1866)
Vampyressa pusilla (Wagner, 1843)
Desmodus rotundus (É. Geoffroy, 1810)
Diaemus youngi (Jentink, 1893)
Diphylla ecaudata (Spix, 1823)
Thyroptera tricolor (Spix, 1823)
Eptesicus brasiliensis (Desmarest, 1819)
Eptesicus diminutus (Osgood, 1915)
Eptesicus furinalis (d’Orbigny e Gervais, 1847)
Eptesicus taddeii (Miranda, Bernardi e Passos, 2006)
Histiotus montanus (Philippi e Landbeck, 1861)
Histiotus velatus (I. Geoffroy, 1824)
Lasiurus blossevillii (Lesson e Garnot, 1826)
Lasiurus cinereus (Beauvois, 1796)
Lasiurus ega (Gervais, 1856)
Myotis albescens (É. Geoffroy, 1806)
Myotis levis (I. Geoffroy, 1824)
Myotis nigricans (Schinz, 1821)
Myotis riparius (Handley, 1960)
Myotis ruber (É. Geoffroy, 1806)
Rogheessa hussonii (Genoways e Baker, 1996)
Cynomops abrasus (Temminck, 1827)
Cynomops planirostris (Peters, 1865)
Eumops auripendulus (Shaw, 1800)
Eumops bonariensis (Peters, 1874)
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Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Onça-pintada
Orca
Ouriço
Ouriço
Paca
Preá
Preguiça-comum
Puma
Quati
Queixada
Raposinha-do-campo
Ratão-do-banhado
Rato-d’água
Rato-da-taquara
Rato-da-vereda
Rato-de-espinho
Rato-de-espinho
Rato-de-espinho
Rato-de-espinho
Rato-de-espinho-arborícola
Rato-do-mato
Rato-do-mato
Rato-do-mato
Rato-do-mato
Rato-do-mato
Rato-do-mato
Rato-do-mato
Rato-do-mato
Rato-do-mato
Rato-do-mato
Rato-do-mato
Rato-do-mato
Rato-do-mato
Rato-do-mato
Rato-do-mato
Rato-do-mato
Rato-do-mato
Rato-do-mato
Rato-do-mato
Rato-do-mato
Rato-do-mato
Rato-do-mato
Serelepe
Tamanduá-bandeira
Tamanduá-mirim
Tapiti
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Taxon
Eumops glaucinus (Wagner, 1843)
Eumops hansae (Sanborn, 1932)
Eumops perotis (Schinz, 1821)
Molossops neglectus (Willians e Genoways, 1980)
Molossops temminckii (Burmeister, 1854)
Molossus molossus (Pallas, 1766)
Molossus rufus (É. Geoffroy, 1805)
Nyctinomops laticaudatus (É. Geoffroy, 1805)
Nyctinomops macrotis (Gray, 1839)
Promops nasutus (Spix, 1823)
Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy, 1824)
Panthera onca (Linnaeus, 1758)
Orcinus orca (Linnaeus, 1758)
Sphiggurus spinosus (F. Cuvier, 1823)
Sphiggurus villosus (F. Cuvier, 1823)
Cuniculus paca (Linnaeus, 1766)
Cavia aperea (Erxleben, 1777)
Bradypus variegatus (Schinz, 1825)
Puma concolor (Linnaeus, 1771)
Nasua nasua (Linnaeus, 1766)
Tayassu pecari (Link, 1795)
Lycalopex vetulus (Lund, 1842)
Myocastor coypus (Molina, 1782)
Nectomys squamipes (Brants, 1827)
Kannabateomys amblyonyx (Wagner, 1845)
Oxymycterus delator (Thomas, 1903)
Phyllomys nigrispinus (Wagner, 1842)
Phyllomys dasythrix (Hensel, 1872)
Euryzygomatomys spinosus (Fischer, 1814)
Trinomys iheringi (Thomas, 1911)
Phyllomys medius (Thomas, 1909)
Akodon cursor (Winge, 1887)
Akodon montensis (Thomas, 1913)
Akodon paranaensis (Christoff, Fagundes, Sbalqueiro, Mattevi e Y.Yassuda, 2000)
Akodon serrensis (Thomas, 1902)
Brucepattersonius iheringi (Thomas, 1896)
Calomys tener (Winge, 1887)
Delomys dorsalis (Hensel, 1873)
Delomys sublineatus (Thomas, 1903)
Euryoryzomys russatus (Wagner, 1848)
Hylaeamys megacephalus (Fischer, 1814)
Holochilus brasiliensis (Desmarest, 1819)
Juliomys pictipes (Osgood, 1933)
Necromys lasiurus (Lund, 1840)
Oecomys catherinae (Thomas, 1909)
Oligoryzomys flavescens (Waterhouse, 1837)
Oligoryzomis nigripes (Olfers, 1818)
Oxymycterus judex (Thomas, 1909)
Oxymycterus nasutus (Waterhouse, 1837)
Oxymycterus quaestor (Thomas, 1903)
Sooretamys angouya (Fischer, 1814)
Thaptomys nigrita (Lichtenstein, 1829)
Wilfredomys oenax (Thomas, 1928)
Guerlinguetus ingrami (Thomas, 1901)
Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus, 1758)
Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758)
Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758)
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conclusão

Nome vulgar
Tatu-do-rabo-mole
Tatu-galinha
Tatu-mulita
Tatu-mulita
Tatu-peludo
Toninha
Veado-bororó
Veado-bororo-do-sul
Veado-campeiro
Veado-catingueiro
Veado-mateiro

Taxon

Categoria em 2009

Cabassous tatouay (Desmarest, 1804)
Dasypus novemcinctus (Linnaeus, 1758)
Dasypus hybridus (Desmarest, 1804)
Dasypus septemcinctus (Linnaeus, 1758)
Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758)
Pontoporia. blainvillei (Gervais e D’Orbigny, 1844)
Mazama nana (Hensel, 1872)
Mazama bororo (Duarte, 1996)
Ozotoceros bezoarticus (Linnaeus, 1758)
Mazama gouazoubira (Fischer, 1814)
Mazama americana (Erxleben, 1777)
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AMEAÇAS
destruição e descaracterização do habitat
caça predatória
epizootias
hibridização
MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
enriquecimento ambiental e melhoria de condições dos recintos
proteção da espécie e seu habitat
manejo das populações em cativeiro
projetos de reintrodução

FONTE: Mikich e Bérnils (2004)

4.3.3.1.2 Leopardus wiedii (GATO-MARACAJÁ)

4.3.3 CARACTERIZAÇÃO DA FAUNA AMEAÇADA DE EXTINÇÃO DO PARANÁ
O Leopardus wiedii (gato-maracajá) é classificado na categoria “vulnerável” (VU) no Estado do Paraná
de acordo com o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) e dos Mamíferos
Ameaçados no Paraná (IAP, 2010). Leopardus wiedii é uma espécie de ampla distribuição geográfica, ocorrendo
por toda a América do Sul, América Central e parte da América do Norte.
No Estado do Paraná são desconhecidos os detalhes de sua distribuição, em razão da falta de estudos
específicos e inventariamentos. Sabe-se que a espécie ocorre em uma variedade de formações paisagísticas,
sendo comumente associada a ambientes de floresta (NOWELL; JACKSON, 1996). Contudo, pode utilizar,
temporariamente, áreas abertas para deslocamento entre remanescentes florestais (EINSENBERG, 1989;
RINALDI, 2008). Por ser um carnívoro florestal de hábitos arborícolas (KONECNY, 1989), a obtenção de
registros diretos e indiretos é difícil de ser obtida em campo, o que limita a informação sobre a espécie.

4.3.3.1 MAMÍFEROS
4.3.3.1.1 Alouatta clamitans (BUGIO RUIVO)
O bugio-ruivo, Alouatta clamitans (Cabrera, 1940), figura entre os maiores primatas do novo mundo e
ocupa as formações da Floresta Atlântica do sul e parte do sudeste do Brasil (Gregorin, 2006; Bicca-Marques
et al., 2006). O Alouatta clamitans está colocado no Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná
(MIKICH; BÉRNILS, 2004) na categoria “vulnerável” (VU). Entretanto, na revisão mais atualizada (PARANÁ,
2010), a espécie está classificada na categoria “quase ameaçada” (NT).
Tem sua ocorrência original desde a planície litorânea, passando pelo planalto cristalino (Serra do Mar) e
pelo Primeiro, Segundo e Terceiro Planaltos Paranaenses, chegando até as margens do Rio Paraná no extremo
oeste do Estado, onde, em algumas localidades, pode ocorrer em simpatria com A. caraya (PASSOS et al., 2007;
AGUIAR et al., 2007a; 2008).

STATUS
NA NATUREZA: Os parâmetros populacionais de Leopardus wiedii são desconhecidos no Estado do
Paraná, o que reforça a necessidade de estudos com a espécie nas diferentes formações florestais
encontradas no Estado.

STATUS

ÁREAS PROTEGIDAS: Mikich e Bérnils (2004) citam que foram realizados registros de Leopardus wiedii
no Parque Estadual de Caxambu, no Parque Estadual de Vila Velha e no Parque Nacional do Iguaçu
(exemplar no Museu de História Natural Capão da Imbuia e fotografias de armadilhas fotográficas em
Siqueira et al. (2006).

NA NATUREZA: As estimativas populacionais conhecidas para o bugio ruivo no sul do Brasil
concentram-se na Floresta Ombrófila Mista (MIRANDA; PASSOS, 2005; MIRANDA et al., 2004;
2006a; MARQUES, 2006), sendo desconhecidos trabalhos em outras porções do Estado. Apesar de a
espécie ocorrer em grande parte do Estado do Paraná (PASSOS et al., 2007), há poucas Unidades de
Conservação (UCs) representativas tanto na Floresta Ombrófila Mista quanto nas outras formações.
Sabe-se que, no oeste paranaense, a espécie parece estar em declínio populacional (AGUIAR et al.,
2007b; W. Morais, observação pessoal). Entretanto, mais estudos são necessários para clarear o
status da espécie em nível estadual.





ÁREAS PROTEGIDAS: O bugio ruivo tem ocorrência confirmada nas seguintes UCs paranaenses: APA de
Guaraqueçaba, APA da Graciosa, APA de Guaratuba, APA da Escarpa Devoniana, APA Federal das Ilhas
e Várzeas do Rio Paraná, Parque Nacional de Ilha Grande, Parque Nacional do Iguaçu, Parque Estadual
das Lauráceas, Parque Estadual do Pico Marumbi, Parque Estadual de Vila Velha, Parque Estadual
Guartelá, Parque Estadual de Caxambu, Parque Estadual Mata São Francisco, Estação Ecológica do
Caiuá e Parque Nacional Saint-Hilaire-Lange (MARGARIDO; BRAGA, 2004; PASSOS et al., 2007; e
observação pessoal dos autores). Os registros da presença da espécie nas Unidades de Conservação
são de extrema importância para indicar a situação de conservação da espécie regionalmente.
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perseguição por conflitos
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4.3.3.1.3 Tayassu pecari (QUEIXADA)

bandeira também ocorre no município de Piraí do Sul, onde foi visualizado em 2001 e 2002, sendo, no
entanto, pouco comum (Braga, observação pessoal).

O Tayassu pecari (queixada) é classificado como “criticamente em perigo” (CR) de acordo com o Livro
Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) e com Mamíferos Ameaçados no
Paraná (IAP, 2010).
A perda e a conversão de habitats representam uma grande ameaça para todas as espécies florestais
dos neotrópicos, contudo, para os queixadas essas transformações representam uma ameaça ainda maior em
médio e longo prazos, tornando este ungulado um dos mamíferos mais ameaçados das florestas tropicais.
Devido ao seu hábito de formar grandes grupos, os queixadas necessitam de áreas extensas e contínuas
para obtenção de recursos durante o ano, aspectos que, aliados à caça, têm resultado na fragmentação das
populações e na eliminação dos queixadas de grandes áreas de sua distribuição original. No Paraná ocorria
em todas as formações vegetais, na Floresta Estacional Semidecidual, na Floresta Ombrófila Mista e na
Floresta Ombrófila Densa, nos Campos Naturais e Cerrado, mas atualmente sua distribuição é descontínua
e fragmentada, tendo desaparecido na maior parte de sua área de ocorrência original (MIKICH; BÉRNILS,
2004).

ÁREAS PROTEGIDAS: Sua ocorrência é registrada na Área de Proteção Ambiental da Escarpa Devoniana
(municípios de Castro, Piraí do Sul, Jaguariaíva e Sengés) e no Parque Estadual do Cerrado, em
Jaguariaíva. Ocorre também na RPPN Monte Alegre. Além disso, o Parque Nacional de Ilha Grande
conta com indivíduos da espécie na região noroeste do Estado.








STATUS




NA NATUREZA: Atualmente as informações mais precisas sobre ocorrência e ecologia deste pecarídeo
referem-se às regiões sul e sudeste do Estado, em áreas do Corredor Ecológico Araucária e Corredor
Ecológico Iguaçu, tipicamente em propriedades privadas.










AMEAÇAS
destruição e descaracterização do habitat
caça e perseguição por conflitos, ataques de cães e atropelamentos
queimadas
MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
políticas públicas e legislação
proteção da espécie e seu habitat
manejo das populações em cativeiro
projetos de reintrodução

4.3.3.1.5 Alouatta caraya ((BUGIO-PRETO
BUGIO-PRETO)

AMEAÇAS
destruição e descaracterização do habitat
caça e perseguição por conflitos
impacto de doenças sobre populações isoladas e reduzidas

O Alouatta caraya – bugio-preto (HUMBOLDT, 1812) figura entre os maiores primatas do novo mundo e
ocupa tipicamente as formações do Brasil central, em especial as matas de galeria do Cerrado. Habita também
(marginalmente) outros biomas brasileiros como a Caatinga, a Amazônia e a Mata Atlântica (GREGORIN, 2006;
AGUIAR et al., 2007a). Um de seus limites de distribuição geográfica coincide justamente com a fronteira
política oeste do Estado do Paraná, onde ocorre em ilhas e nas margens opostas do Rio Paraná, podendo tornarse abundante (AGUIAR, 2006; AGUIAR et al., 2007a). Pela sua distribuição (naturalmente) restrita ao oeste
paranaense e, entre outros aspectos, pela perda de habitat e caça ilegal, foi classificada na lista vermelha da
fauna ameaçada do Estado como uma espécie “em perigo” de extinção (MARGARIDO e BRAGA, 2004).

MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
políticas públicas e legislação
proteção da espécie e seu habitat
manejo das populações em cativeiro
projetos de reintrodução

STATUS
NA NATUREZA: Estimativas populacionais são conhecidas para o bugio-preto na Argentina (RUMIZ,
1990; BROWN; ZUNINO, 1994; ZUNINO et al., 2001; 2007; KOWALEWSKI; ZUNINO, 2004), mas pouco
se sabe em nível nacional (SILVA; CODENOTTI, 2007) e estadual (AGUIAR, 2006; AGUIAR et al., 2008;
2009). A espécie ocorre em grande parte da costa oeste do Estado do Paraná (PASSOS et al., 2007),
mas há poucas Unidades de Conservação na região para que os bugios sejam efetivamente protegidos,
e os poucos estudos apontados são na maioria concentrados na região do município de Porto Rico.

4.3.3.1.4 Myrmecophaga tridactyla (TAMANDUÁ-BANDEIRA)
TAMANDUÁ-BANDEIRA)
O Myrmecophaga tridactyla (tamanduá-bandeira) é ameaçado de extinção, sendo classificado na categoria
“criticamente em perigo” (CR) no Estado do Paraná de acordo com o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no
Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) e com Mamíferos Ameaçados no Paraná (IAP, 2010). O tamanduábandeira é o único representante do gênero Myrmecophaga e distribuía-se originalmente do norte da América
Central até o sul da América do Sul. É uma espécie naturalmente rara que ocorre em baixas densidades ao
longo de toda a sua área de distribuição.

ÁREAS PROTEGIDAS: Levantamentos feitos no Estado (PASSOS et al., 2007; AGUIAR et al., 2007a, 2007b)
apontam essa espécie como ocorrente na APA Federal das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná e no Parque
Nacional de Ilha Grande. A espécie também ocorre na Área de Preservação Permanente (APP) do Lago
de Itaipu (L. M. Aguiar, observação pessoal) e pode ocorrer no Parque Nacional do Iguaçu (ocorrência
não confirmada). Portanto, até o momento sua proteção só está garantida no Parque Nacional de Ilha
Grande, uma vez que a proteção ambiental das APAs e APPs é menos restritiva do que nos Parques.

STATUS
NA NATUREZA: São conhecidas poucas populações da espécie no Estado, concentradas na região dos
Campos Gerais, principalmente. No Paraná, sua ocorrência histórica era conhecida na Lapa, havendo
relatos de animais abatidos nos anos de 1988, 1999 e 2001 (Braga, observação pessoal), e em Ponta
Grossa (BORGES, 1989). Registros recentes referem-se apenas ao Segundo Planalto Paranaense. Na
Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Fazenda Monte Alegre (município de Telêmaco
Borba), a espécie continua sendo visualizada, inclusive com registros fotográficos. O tamanduá-
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AMEAÇAS
distribuição restrita no Estado
destruição e descaraterização do habitat
caça e epizootias







abrange o norte e nordeste da Argentina, Paraguai, norte e leste da Bolívia, extremo leste do Peru e norte
do Uruguai. No Brasil, ocorre no Pantanal, Campos Sulinos, Campos Gerais e no Cerrado, até transição deste
com a Caatinga (CABRERA; YEPES, 1960; FONSECA et al., 1994; EISENBERG; REDFORD, 1999; MOTTA JUNIOR
et al., 2002; RODDEN et al., 2004). Sua distribuição tem se expandido, provavelmente, como resultado da
transformação de áreas de Mata Atlântica em pastagens, mono e silviculturas (FONSECA et al., 1994; SANTOS
et al., 2003).

MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
políticas públicas e legislação
proteção da espécie e seu habitat
manejo das populações em cativeiro
projetos de reintrodução
pesquisa científica

STATUS
4.3.3.1.6 Brachyteles arachnoides (MONO-CARVOEIRO)
NA NATUREZA: São conhecidas poucas populações da espécie no Estado do Paraná, concentradas na
região dos Campos Gerais, Campos de Palmas e de Guarapuava, porém não se dispõe de informações
sobre seu número populacional.

O Brachyteles arachnoides (mono-carvoeiro ou muriqui do sul) é o maior primata das Américas (NISHIMURA
et al., 1988). Ocorre somente na Floresta Atlântica e, devido à destruição desta, encontra-se ameaçado de
extinção. O muriqui do sul pode ser encontrado nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná (AGUIRRE,
1971; KOEHLER et al., 2002). O encontro da espécie no Estado do Paraná ocorreu em 2002, durante a realização
de um inventário florístico contratado pela COPEL Transmissão S.A., ao longo da Linha de Transmissão (LT)
230 kv Bateias-Jaguariaíva, na região do Vale do Rio Ribeira, a qual apresenta intenso grau de exploração.
Devido à essa exploração excessiva, o processo de fragmentação desta região se iniciou há muitas décadas
e atualmente esse ecossistema está representado por pequenos fragmentos bastante isolados, imersos numa
paisagem dominada pela agricultura, pastagem e extensas plantações de Pinus spp. (KOEHLER et al., 2002).

ÁREAS PROTEGIDAS: No Estado do Paraná sua ocorrência é registrada na Área de Proteção Ambiental
da Escarpa Devoniana, nos Parques Estaduais do Cerrado, do Guartelá e de Vila Velha, e nos Parques
Nacionais de Ilha Grande e do Iguaçu. Ocorrem também nas RPPNs Botuquara (J. E. S. Pereira e R. F.
Moro-Rios, observação pessoal, 2006 e 2007), Papagaios Velhos (F. G. Braga, observação pessoal) e
Fazenda Monte Alegre (ZALESKI, 2003; CHEIDA, 2005).

STATUS




NA NATUREZA: O muriqui encontra-se “criticamente em perigo” de extinção no Estado do Paraná
(MARGARIDO; BRAGA, 2004), pois só é confirmada a existência de uma população no município de
Castro, descoberta no ano de 2002. Há outros relatos de populações na natureza, mas não se sabe
como estas populações estão compostas e em que condições e realidade vegetacional estão inseridas.





ÁREAS PROTEGIDAS: A área de ocorrência da população conhecida não está inserida em nenhuma
categoria de Unidade de Conservação. As demais populações relatadas por Koehler et al. (2002)
também não se encontram em área protegida, e nas Unidades de Conservação do Estado não existem
relatos de ocorrência desta espécie.


















AMEAÇAS
destruição, descaracterização e fragmentação do habitat
desconhecimento de suas populações
caça
substituição de florestas nativas por plantio de exóticas

AMEAÇAS
fragmentação do habitat
atropelamentos
disseminação de patógenos por cães domésticos
abate e queimadas
destruição dos ambientes naturais
MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
políticas públicas e legislação
proteção da espécie e seu habitat
manejo das populações em cativeiro
projetos de reintrodução
pesquisa científica

4.3.3.1.8 Speothos venaticus (CACHORRO-VINAGRE)
O Speothos venaticus (cachorro-vinagre) é considerado “criticamente em perigo” no Estado do Paraná
(MARGARIDO; BRAGA, 2004) e “vulnerável” no Brasil (CHIARELLO, 2005). Há apenas dois registros confirmados
no Estado, sendo um deles no Parque Nacional do Iguaçu (CRAWSHAW JUNIOR, 1995) e um exemplar coletado
próximo ao município de Castro, depositado no Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Ponta
Grossa (ZANON et al., 2003). A ocorrência atual de populações no Estado é desconhecida, bem como a sua
distribuição original em território paranaense.

MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
políticas públicas e legislação
proteção da espécie e seu habitat
manejo das populações em cativeiro
projetos de reintrodução
pesquisa científica

STATUS
NA NATUREZA: Desconhecido.

4.3.3.1.7 Chrysocyon brachyurus (LOBO-GUARÁ)
EM CATIVEIRO: No Estado do Paraná está presente apenas no plantel do Criadouro Conservacionista
Onça-Pintada. Além disso, faz parte do plantel de várias instituições no Brasil e no exterior. A
espécie conta com um programa nacional de gestão de plantel (studbook), integrado ao programa
internacional para a gestão dos exemplares cativos, visando garantir a variabilidade genética dos

O Chrysocyon brachyurus (lobo-guará) está colocado na categoria “em perigo” (EN) no Livro Vermelho
da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004). Entretanto, sua classificação é alterada
na revisão posterior, sendo incluído na categoria “vulnerável” – VU (IAP, 2010). Sua área de distribuição
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(2006) apontaram uma densidade de 12-19 indivíduos por 100km² para o Parque Nacional de Iguazú
na Argentina, sugerindo uma estabilidade populacional nesta área protegida após uma década. Outras
UCs paranaenses contam apenas com registros da presença da jaguatirica: APA de Guaratuba e PN
Saint-Hilaire/Lange (MAZZOLI; HAMMER, 2008); APA da Escarpa Devoniana (ABREU et al., 2008);
RPPNs Tarumã e Botuquara; PE das Lauráceas; PN do Superagui; PE Vila Velha; PE de Caxambu; PE do
Cerrado (MARGARIDO; BRAGA, 2004); PE Vila Rica do Espírito Santo (ROCHA-MENDES et al., 2005);
RPPN Salto Morato (VIDOLIN, 2004); Reserva Natural Rio Cachoeira; Reserva Natural Itaqui (QUADROS;
TIEPOLO, 2005; MOSER; QUADROS, 2007).

plantéis de cativeiro, bem como compilar e distribuir informações sobre as melhores práticas de
manejo e criação da espécie.
ÁREAS PROTEGIDAS: Segundo Margarido e Braga (2004), há um indício de sua presença no Parque
Nacional do Iguaçu (CHRAWSHAW JUNIOR, 1995) e suspeita-se de sua ocorrência na RPPN Salto Morato
(G. P. Vidolin, comentário pessoal).






AMEAÇAS
desconhecimento de populações em vida livre no Estado
destruição dos ambientes naturais
poucos animais mantidos em cativeiro no Estado
transmissão de doenças por animais domésticos











MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
políticas públicas e legislação
proteção da espécie e seu habitat
manejo das populações em cativeiro
projetos de reintrodução
pesquisa científica








AMEAÇAS
destruição, descaracterização e fragmentação do habitat
perseguição por conflitos em criações
caça para obtenção de pele
MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
políticas públicas e legislação
proteção da espécie e seu habitat
manejo das populações em cativeiro
projetos de reintrodução
pesquisa científica
educação ambiental

4.3.3.1.9 Leopardus pardalis (JAGUATIRICA)
4.3.3.1.10 Puma concolor (ONÇA-PARDA ou PUMA)

O Leopardus pardalis (jaguatirica) é classificado na categoria “vulnerável” (VU) no Livro Vermelho da
Fauna Ameaçada do Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004), permanecendo nesta categoria na revisão
realizada posteriormente (IAP, 2010).
A jaguatirica é um felídeo de médio porte que ocupa todos os diferentes biomas encontrados no
Paraná. Porém, ainda está em estado incipiente o conhecimento científico acerca da história natural e de
parâmetros populacionais da jaguatirica nas diferentes formações vegetais do Estado. Somente poucos
estudos disponíveis investigaram aspectos como área de vida, densidade populacional e dieta, de maneira
pontual: Crawshaw (1995) no Parque Nacional do Iguaçu; Di Bitetti et al. (2006) no Parque Nacional de
Iguazú (localidades vizinhas ao Paraná, constituindo a ecorregião da Floresta Atlântica do Alto Rio Paraná);
Abreu et al. (2008) na Floresta Ombrófila Mista e Campos Gerais. Esta lacuna de conhecimento, somada à
atual condição de degradação dos ecossistemas paranaenses, levou a jaguatirica à categoria de ameaça
vulnerável (VU) para o Estado (MARGARIDO; BRAGA, 2004), tornando necessários, tanto levantamentos de
dados da biologia básica, como medidas de conservação aplicáveis para esta espécie.

A Puma concolor (onça-parda ou puma) é considerada “vulnerável” no Paraná (MARGARIDO; BRAGA,
2004) e no Brasil (IBAMA, 2003).
De acordo com Currier (1983), o puma ocorria originalmente desde o norte da Columbia Britânica,
no Canadá, até o sul da Argentina, sendo encontrado a até 2.000m de altitude (IRIARTE et al., 1990). No
Brasil, ocorre em todos os tipos de habitats, incluindo florestas tropicais e subtropicais, caatinga, cerrado e
pantanal, tanto em áreas primárias quanto secundárias (OLIVEIRA; CASSARO, 1997). Na Floresta Ombrófila
Densa do Estado do Paraná (AEIT do Marumbi, Parque Nacional do Superagui e APA de Guaraqueçaba), a
espécie foi observada em vários ambientes, desde a beira do mar até o topo das montanhas, em altitudes de
até 1.775m s.n.m, e em todos os tipos de formações florestais (LEITE, 2000).
STATUS

STATUS

NA NATUREZA: Segundo Margarido e Braga (2004), existem registros de puma em todo o Estado,
havendo animais tombados no Museu de História Natural Capão da Imbuia procedente de Adrianópolis
(1991), Amaporã (2000), Castro (1995), Guaratuba (1989), Lapa (2001), Morretes (1995) e Paranaguá
(1997).

NA NATUREZA: No Brasil, a situação da jaguatirica na natureza é pouco conhecida e os locais de sua
ocorrência ainda são pouco precisos. No Paraná, embora seja esperado que sua distribuição ocupe
todo o Estado, não existem informações seguras sobre o status dessa espécie dentro e fora de áreas
protegidas, ou seja, não sabemos os efeitos da fragmentação ou como a espécie está usando esses
ambientes fragmentados, que configuram mais de 90% do Estado; ou se a população está aumentando
ou diminuindo ao longo de sua distribuição; ou se as Unidades de Conservação estão sendo efetivas
na sua proteção, em médio e longo prazos. Informações a respeito da situação desta espécie limitamse a dados de ocorrência, principalmente em Unidades de Conservação (UC).

ÁREAS PROTEGIDAS: Conforme informações levantadas por Margarido e Braga (2004), o puma foi
registrado nos Parques Estaduais de Caxambu, de Vila Velha, das Lauráceas, do Cerrado, de Vila Rica do
Espírito Santo; nos Parques Nacionais do Iguaçu e de Ilha Grande; na RPPN Fazenda Monte Alegre. Ocorre
ainda no Parque Nacional de Superagui, na APA de Guaraqueçaba, na APA Escarpa Devoniana, na APA
de Guaratuba, no Parque Estadual das Lauráceas, no Parque Nacional Saint Hilaire-Lange e nas RPPNs
Estaduais Reserva Natural Morro da Mina, Reserva Natural do Rio Cachoeira, Reserva Natural Serra do
Itaqui e Reserva Natural Salto Morato.

ÁREAS PROTEGIDAS: No Estado do Paraná, estimativas populacionais que acessem o status destes
animais em UCs estão disponíveis somente para o Parque Nacional do Iguaçu, em que Crawshaw
Junior (1995) apontou uma densidade de aproximadamente 14 indivíduos por 100km². Di Bitetti et al.
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AMEAÇAS
destruição, descaracterização e fragmentação do habitat
transmissão de doença por animal doméstico
disponibilidade de Unidades de Conservação e remanescentes florestais que possuam tamanho
suficiente para manter populações viáveis
caça e abate

no Rio Paranapanema, dispõe de registros da movimentação de espécimes na região dos municípios
de Inajá, Paranacity e Paranapoema (L. Cullen Jr., comentário pessoal). Apesar desses registros, os
principais refúgios da onça-pintada no Paraná são a Serra do Mar, no leste, e a região do Alto Rio Paraná,
no oeste e noroeste do Estado, que contam com informações referentes à permanência e ao trânsito
de indivíduos, indicando possíveis remanescentes populacionais. Nas outras regiões os registros são
pontuais, sendo necessários esforços de campo para avaliar a real situação dos indivíduos observados.

MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
políticas públicas e legislação
proteção da espécie e seu habitat
manejo das populações em cativeiro
pesquisa científica
educação ambiental

ÁREAS PROTEGIDAS: As áreas protegidas do Paraná com registros de onça-pintada desde o final da
década de 1990 incluem o Parque Estadual do Cerrado (A. Hulmann, comentário pessoal), Parque
Estadual das Lauráceas, AEIT do Marumbi (I. P. Bernardi, comentário pessoal), Parque Nacional SaintHilaire Lange, Parque Nacional do Iguaçu, Parque Nacional de Ilha Grande, APA de Guaraqueçaba, APA
de Guaratuba, APA Federal das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, e a Estação Ecológica do Caiuá.



4.3.3.1.11 Panthera onca (ONÇA-PINTADA)




A Panthera onca (onça-pintada), classificada no nível estadual na categoria “criticamente em perigo”
(CR), de acordo com o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) e
com Mamíferos Ameaçados no Paraná (IAP, 2010). As áreas no Estado do Paraná atualmente reconhecidas
como sendo os últimos refúgios da onça-pintada são a Serra do Mar, a região abrangida pelo Parque Nacional
de Iguaçu e a região do Alto Rio Paraná. A Serra do Mar, situada entre os estados do Paraná e São Paulo, é
tida como o habitat mais preservado da onça-pintada na Floresta Ombrófila Densa, mas mesmo nesta região
a espécie é incomum (LEITE et al., 2002; MAZZOLLI; HAMMER, 2008), fragmentada em subpopulações (LEITE
et al., 2002). Em uma conferência com o objetivo de estabelecer um plano de ação para a espécie em nível
nacional, foi demonstrado que a onça tem uma sobrevida inferior a 10 anos neste ecossistema se considerada
a extensão atual das UCs de uso indireto da região (TORRES, 2007). O Parque Nacional do Iguaçu, por outro
lado, é parte de uma região considerada como sendo de alta probabilidade de sobrevivência da espécie
em longo prazo (SANDERSON et al., 2002), em razão da continuidade desta UC com extensas florestas da
Argentina, ainda habitadas por onças (CRAWSHAW JUNIOR, 1995). A região do Alto Rio Paraná-Paranapanema
também é apontada por Sanderson et al. (2002) como uma das áreas para a conservação de grandes felinos
neotropicais, apesar de os habitats semideciduais apresentarem baixas densidades de onças-pintadas
(CULLEN JUNIOR et al., 2005). Cullen Junior et al. (2005) estimaram, através de Análise de Viabilidade
Populacional (PVA), um tempo médio de 88 anos para a extinção da espécie no Alto Paraná-Paranapanema.
Porém, se considerada a dispersão natural ou a realização de translocações, os mesmos autores verificaram
a possibilidade de persistência da espécie por mais de 100 anos.









AMEAÇAS
destruição, descaracterização e fragmentação do habitat
transmissão de doença por animal doméstico
disponibilidade de Unidades de Conservação e remanescentes florestais que possuam tamanho
suficiente para manter populações viáveis
caça e abate
MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
políticas públicas e legislação
proteção da espécie e seu habitat
manejo das populações em cativeiro
pesquisa científica
educação ambiental

4.3.3.1.12 Lontra longicaudis (LONTRA-NEOTROPICAL)
A Lontra longicaudis (lontra), espécie ameaçada de extinção, é classificada no Estado do Paraná como
“quase ameaçada” (NT) (MIKICH; BÉRNILS, 2004; IAP, 2010).
A distribuição geográfica original da lontra neotropical abrange as Américas Centrais e do Sul, ocorrendo
desde o norte do México até o Uruguai (EMMONS; FEER, 1997). Originalmente ocorria em todo o Brasil e
também em todo o Estado do Paraná, tendo sido registrada em todos os biomas. Frequentam vários tipos de
ambientes aquáticos, tanto de água doce (rios, lagos, pequenos cursos d’água), como de água salgada (baías,
lagunas e enseadas), geralmente entre 300 e 1.500m de altitude (LARIVIÈRE, 1999).

STATUS
STATUS
NA NATUREZA: Na região da Serra do Mar há indicativos da existência da espécie na região do Rio
Panela e Caçada (B. Clausi, comentário pessoal), na região do Rio São João da Bacia do Rio Ribeira
(K. C. Abreu, observação pessoal) e região do Putuquara (C. Pamplona, comentário pessoal). Na região
da Escarpa Devoniana existe um registro de observação direta (J. Nicaretta, comentário pessoal) na
porção sudoeste do município de Cerro Azul. No médio Rio Iguaçu há registros para a porção nordeste
do reservatório da UHE Foz do Areia (D. M. Mellek, comentário pessoal) e para a região da Serra do
Cadeado, na porção norte do município de Guarapuava (K. C. Abreu, observação pessoal).
Existem relatos da movimentação de indivíduos transeuntes na paisagem na região do Rio Ivaí (L. Cullen
Jr., comentário pessoal) e na porção norte do município de Tuneiras do Oeste, nas proximidades da área
da Reserva Biológica das Perobas (K. C. Abreu, observação pessoal). Há registros ainda nos municípios
de Paranavaí e Santo Antônio do Caiuá, na região conhecida como Cristo Rei (K. C. Abreu, observação
pessoal). A região a montante do reservatório da UHE de Rosana e jusante do Reservatório de Taquaruçu,

NA NATUREZA: Ocorria originalmente em todo o território paranaense. Registros não disponíveis em
literatura foram realizados na Baía de Guaratuba, na Reserva Natural Salto Morato, em Guaraqueçaba
e no Rio Iraí, em Quatro Barras. Através de material tombado na coleção do Museu de História Natural
Capão da Imbuia, existem registros de Borda do Campo, em Quatro Barras, Ilha do Mel, em Paranaguá,
Matinhos, Palmas, Piraquara, Ponta Grossa, Porto Amazonas e Reserva do Iguaçu (MIKICH; BÉRNILS,
2004).
ÁREAS PROTEGIDAS: Estação Ecológica do Caiuá (MARGARIDO, 1997), Parque Estadual Vila Rica do
Espírito Santo (MIKICH, BÉRNILS, 2004), Parque Estadual de Caxambu (MARGARIDO, 1989), Parque
Estadual de Vila Velha (BORGES, 1989), Parque Nacional de Ilha Grande (BRAGA et al., 1998), Parque
Estadual do Cerrado (BRAGA; VIDOLIN, 2001), Reserva Natural Salto Morato (UCHÔA et al. 2004),
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Estação Ecológica de Guaraguaçu (QUADROS et al., 2002), Parque Estadual Rio Guarani (QUADROS et
al., 2000), Parque Nacional do Iguaçu (D’Amico, R., comentário pessoal), Parque Estadual Vila Rica do
Espírito Santo (MENDES et al., 2005).



















AMEAÇAS
destruição, descaracterização e fragmentação do habitat
redução dos estoques populacionais das presas
ocupação humana e desmatamento das margens dos cursos d´água
poluição
construção e operação de hidrelétricas
caça e abate

proteção da espécie e seu habitat
manejo das populações em cativeiro
pesquisa científica
educação ambiental

4.3.3.1.14 Tapirus terrestris (ANTA)
A Tapirus terrestris (anta) é classificada como “em perigo” (EN) de acordo com o Livro Vermelho da Fauna
Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) e com Mamíferos Ameaçados no Paraná (IAP, 2010).
Utiliza tanto habitats de montanha como de baixada, sempre nos trópicos, sendo caracteristicamente associada
a florestas tropicais ou florestas de montanhas tropicais. Pode ocupar, ainda, savanas ou florestas secas e
decíduas, mas geralmente na proximidade de florestas ribeirinhas (EISENBERG, 1997). Segundo Richard e
Juliá (2000), as antas são altamente dependentes da água para realizar várias funções vitais de seu ciclo de
vida, dentre elas regulação do trato intestinal, termorregulação, eliminação de ectoparasitos, refúgio contra
predadores e cópula. Vidolin (2008) também corroborou a importância de ambientes úmidos para a anta quando
identificou que as várzeas e a vegetação ciliar são os habitats preferenciais da espécie em remanescentes de
Floresta Ombrófila Mista, estudados nos municípios de Palmas, Bituruna e General Carneiro.

MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
políticas públicas e legislação
proteção da espécie e seu habitat
manejo das populações em cativeiro
pesquisa científica
educação ambiental

STATUS
4.3.3.1.13 Pteronura brasiliensis (ARIRANHA
(ARIRANHA)
NA NATUREZA: A anta encontra-se listada pela União Internacional para a Conservação da Natureza
(IUCN International Union for the Conservation of Nature) como “Vulnerável à Extinção” nas categorias
A1cd+2c+3c (IUCN, 2007). No Brasil, apesar de não constar na lista do IBAMA, é citada em diferente
status de ameaça em listas estaduais – em Minas Gerais e Rio Grande do Sul constam como “criticamente
em perigo”, e nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná como “em perigo” (MARGARIDO; BRAGA,
2004). Segundo IUCN (2004), no Brasil existem populações consideráveis da espécie na Amazônia e
no Mato Grosso do Sul, mas que, devido a diferentes tipos de pressões antrópicas, estão em declínio
(PADILLA; DOWLER, 1994). No Paraná ocorria em praticamente todos os biomas, no entanto, atualmente,
vem desaparecendo juntamente com a destruição das florestas (MARGARIDO; BRAGA, 2004).

A Pteronura brasiliensis (ariranha) é uma espécie endêmica da América do Sul (EISENBERG, 1989). Distribuíase originalmente a leste dos Andes, até o norte da Argentina, estando presente nos países amazônicos
(CHEIDA et al., 2006), porém atualmente suas populações encontram-se bastante fragmentadas na Colômbia,
Venezuela, Peru, Equador, Brasil, Bolívia, Paraguai, Suriname, Guiana Francesa e Guiana (PARERA, 2002). É
considerada “criticamente em perigo” de extinção no Paraná, “vulnerável” no Brasil (IBAMA, 2003) e “em
perigo” no mundo (IUCN, 2008).
STATUS

ÁREAS PROTEGIDAS: Há uma carência muito grande de informações acerca do status das populações de
anta em áreas protegidas (tamanho populacional, isolamento e condições dos ambientes utilizados),
bem como da identificação das principais ameaças locais sobre a espécie e identificação de ações
prioritárias para conservação da anta em cada área. Também a fiscalização é pouco efetiva e não coíbe
ações de grande pressão sobre a espécie, como, por exemplo, a caça.

NA NATUREZA: No Paraná existem relatos de sua ocorrência nos rios Ivaí e Jaguaricatu, porém
atualmente conta com uma pequena população que ocupa uma área de Floresta Estacional Semidecidual,
no alto Rio Paraná, tendo desaparecido nas demais bacias hidrográficas (MARGARIDO; BRAGA, 2004).
ÁREAS PROTEGIDAS: No Estado do Paraná o único registro recente ocorreu no Parque Nacional de
Ilha Grande, no alto Rio Paraná, divisa com o Mato Grosso do Sul (BRAGA et al., 1999), possivelmente
resultado de expansão para o sul de uma população do Pantanal. Há também um antigo registro para
o Parque Nacional do Iguaçu (CRESPO, 1982), onde provavelmente está extinta (MARGARIDO; BRAGA,
2004).











AMEAÇAS
destruição, descaracterização e fragmentação do habitat
desconhecimento de populações em vida livre no Estado
caça e abate
transmissão de doenças
poluição de cursos d’água
construção e operação de hidrelétricas











MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
políticas públicas e legislação
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AMEAÇAS
destruição, descaracterização e fragmentação do habitat
disponibilidade reduzida de Unidades de Conservação e remanescentes florestais que possuam tamanho
suficiente para manter e proteger populações
caça
falta de informações bioecológicas da espécie
transmissão de doenças
MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
políticas públicas e legislação
proteção da espécie e seu habitat
manejo das populações em cativeiro
pesquisa científica
educação ambiental

4.3.3.1.15 Blastocerus dichotomus (CERVO-DO-PANTANAL)




A distribuição geográfica original desta espécie incluía as várzeas e planícies de inundação dos grandes
rios da América do Sul, a leste dos Andes, ao sul da Floresta Amazônica e ao norte da região dos Pampas e
Patagônia, desde o sudeste do Peru até o noroeste do Uruguai e região do Delta do Rio Paraná (HOFMANN
et al., 1976; PINDER; GROSSE, 1991; TOMAS et al., 1997). Atualmente encontra-se restrito às áreas úmidas
da Bolívia, Paraguai, Argentina, Brasil e uma pequena área do sudeste do Peru. No Brasil, está presente
nas bacias dos rios Araguaia, Tocantins, Xingu, Guaporé, Paraguai, Paraná, São Francisco e cabeceiras do
Rio Paranaíba. O cervo-do-pantanal (Blastocerus dichotomus) encontra-se sob ameaça de extinção no Brasil
(IBAMA, 2003). Na Argentina essa espécie está em perigo (CHEBEZ, 1994), enquanto The World Conservation
Union a considera vulnerável (IUCN, 2004). O cervo consta das listas regionais de mamíferos ameaçados de
extinção dos estados do Paraná (MARGARIDO; BRAGA, 2005), São Paulo (SÃO PAULO, 1998), Minas Gerais
(MACHADO et al., 1998) e Rio de Janeiro (BERGALLO et al., 2000). De acordo com Tomas et al. (1997), a
espécie pode estar extinta no Maranhão, Piauí, Bahia e Rio Grande do Sul, além de se encontrar em vias de
desaparecimento em São Paulo, Paraná, Goiás, Maranhão, Piauí e Minas Gerais. O cervo é considerado extinto
no Uruguai e desapareceu de grande parte de sua área de ocorrência na Argentina e Paraguai. No Peru, a
área de ocorrência é reduzida. As áreas de várzea do Rio Paraná entre o Paraná e Mato Grosso do Sul ainda
abrigam populações de cervo-do-pantanal, cuja manutenção em condições naturais pode estar limitada
devido ao tamanho da área remanescente ou por fatores externos antrópicos. Somente o conhecimento
sobre a situação dessas populações pode levar a estratégias para sua conservação, inclusive justificando a
existência e manutenção das áreas naturais protegidas na região, sua ampliação ou mesmo a definição de
novas áreas.













O Ozotocerus bezoarticus (veado-campeiro), classificado como “criticamente em perigo” (CR) pelo Livro
Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004), permanece nesta categoria na
revisão realizada posteriormente (IAP, 2010). O veado-campeiro é uma espécie neotropical característica
dos ambientes abertos da Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil e originalmente abundante em
toda a sua área de distribuição (GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 1997). Hoje suas populações encontram-se isoladas,
restritas a pequenos remanescentes ao longo de sua distribuição original, que teve uma redução de 98%
(WEBER; GONZALEZ, 2003). Atualmente existem registros da espécie na região dos Campos Gerais, Campos de
Palmas e Campos de Guarapuava, relativos a pequenas populações. A maior delas foi estimada em cerca de
70 indivíduos, com 34 óbitos registrados ao longo do estudo (BRAGA, 2004). Análises genéticas revelaram a
existência de haplótipos únicos nos marcadores mitocondriais utilizados, evidenciando a grande importância
desta unidade genética para a conservação (BRAGA et al., 2003).

NA NATUREZA: O cervo-do-pantanal distribui-se pelas planícies de inundação das grandes bacias a
leste dos Andes, com exceção da planície Amazônica, conforme a distribuição geográfica mencionada
no texto. Ao considerar as populações de cervo na natureza de acordo com os biomas, a única
população expressiva da espécie é a do Pantanal, e mesmo assim ameaçada por inúmeros fatores,
relacionados principalmente a desmatamentos e alterações dentro da planície, com a remoção das
florestas e savanas para formação de pastagens e introdução de gramíneas exóticas (HARRIS et al.,
2005). Com exceção das populações que ocorrem em áreas ainda não avaliadas, como as planícies do
interflúvio Tocantins e Araguaia e a do Rio Xingu, todas as demais populações de cervos do Brasil
encontram-se criticamente ameaçadas. O cervo praticamente foi extinto do Uruguai e extremo sul do
Brasil. Existem informações de que alguns indivíduos existem em áreas próximas a Porto Alegre, mas
não há confirmação do número de cervos.

STATUS
NA NATUREZA: São conhecidas poucas localidades de ocorrência da espécie, concentrando populações
relictuais, situadas nos municípios de Contenda, Piên, Guarapuava, Candói (BRAGA, 2001), Pinhão (R.
E. F. Santos, comentário pessoal), Balsa Nova (BRAGA, 2001; J. M. D. Miranda, comentário pessoal),
Lapa (BRAGA, 2000, 2001), Palmeira (J. M. D. Miranda, comentário pessoal), Piraí do Sul (BRAGA,
2001, 2004), Ventania, Jaguariaíva, Sengés (BRAGA, 2001) e Palmas (MIRANDA et al., 2008). Trata-se
em sua maioria de propriedades privadas que realizam atividades agropecuárias.

ÁREAS PROTEGIDAS: Unidades de Conservação de categorias mais restritivas têm oferecido relativa
proteção para o cervo, especialmente na região centro-oeste do Brasil, onde está distribuída a maior
parte das populações. Wemmer (1998) cita a ocorrência da espécie em poucas Unidades de Conservação
no Brasil, não a tratando na maior parte das áreas protegidas onde existe. Um levantamento preliminar
de áreas protegidas que seguramente contém cervos-do-pantanal revela no sul do Brasil a significativa
ocorrência no Parque Nacional de Ilha Grande (78.000ha). Esta unidade de conservação localiza-se
entre os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul e está inclusa na Área de Proteção Ambiental das
Ilhas e Várzeas do Rio Paraná. Este complexo de UCs no noroeste do Paraná inclui ainda o Corredor de
Biodiversidade Caiuá-Ilha Grande.

ÁREAS PROTEGIDAS: Sua ocorrência é registrada na Área de Proteção Ambiental da Escarpa Devoniana
e no Parque Estadual do Cerrado. Nos Parques Estaduais de Vila Velha e do Guartelá a espécie já
ocorreu, porém não existem registros recentes de sua ocorrência.








MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
políticas públicas e legislação
proteção da espécie e seu habitat
projetos de reintrodução
manejo das populações em cativeiro
pesquisa científica
educação ambiental

4.3.3.1.16 Ozotocerus bezoarticus (VEADO-CAMPEIRO)

STATUS



caça esportiva, oportunista e de subsistência
incêndios, enchentes
translocação e manipulação de cervos durante resgate
atropelamentos em estradas e rodovias
ataques de cães ferais e domésticos
doenças

AMEAÇAS
destruição, descaracterização e fragmentação do habitat
retração e destruição dos ambientes de várzeas
endogamia e deriva genética em pequenas populações em vida livre
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AMEAÇAS
destruição, descaracterização e fragmentação do habitat
caça
introdução de ungulados domésticos/exóticos
atropelamentos
cercas de arame farpado
queimadas

••
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4.3.3.1.18 Pecari tajacu (CATETO)

MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
políticas públicas e legislação
proteção da espécie e seu habitat
manejo das populações em cativeiro
pesquisa científica
educação ambiental

O Pecari tajacu (cateto), enquadrado no Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH;
BÉRNILS, 2004), apresenta classificação “vulnerável” (VU), permanecendo nesta categoria na classificação
estadual mais atualizada (IAP, 2010). É o taiassuídeo com maior capacidade de adaptação e ocupa uma
grande variedade de habitats, desde florestas úmidas até regiões áridas. Embora seja o pecarídeo com maior
distribuição e plasticidade adaptativa, dispõe de poucas informações para o Estado do Paraná, dada a
inexistência de estudos realizados.

4.3.3.1.17 Mazama nana (VEADO-BORORÓ)
STATUS
O Mazama nana (veado-bororó ou veado-póca), enquadrado na lista estadual da fauna ameaçada de
extinção, é classificado como “vulnerável” (VU) tanto na bibliografia mais atual (IAP, 2010) como no Livro
Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004). Sua distribuição histórica
inclui parte da região Sul de São Paulo (ao sul do Rio Paranapanema), Paraná, Santa Catarina e o norte do
Rio Grande do Sul. Alcança ainda o nordeste argentino e o leste do Paraguai (DUARTE, 1996; ROSSI, 2000;
CHÉBEZ; VARELA, 2001). Registros históricos e recentes sugerem uma relação mais estreita com a Floresta
Ombrófila Mista e seus ecótonos com a Floresta Ombrófila Densa, Floresta Estacional Semidecidual e Cerrado
no Paraná e em Santa Catarina (ROSSI, 2000; DUARTE et al., 2004; MARGARIDO; BRAGA, 2004). É mencionada
a preferência por áreas de vegetação densa, com abundante cobertura de bambus e capoeiras de vegetação
secundária (DUARTE, 1996; EISENBERG; REDFORD, 1999; CHÉBEZ; VARELA, 2001) e áreas montanhosas e de
relevo íngreme (DUARTE, 1996; A. Paviolo e M. DI Bitetti, comentário pessoal).

NA NATUREZA: São conhecidas poucas populações da espécie no Estado, espalhadas nos remanescentes
florestais ao longo de todo o território paranaense.
ÁREAS PROTEGIDAS: Segundo Margarido e Braga (2004), há registros do cateto nas seguintes áreas
protegidas: Parque Estadual de Caxambu (MARGARIDO, 1989), Parque Estadual de Vila Velha nos anos
de 1983 e 1984 (BORGES, 1989) e 2002 (T. C. C. Margarido, observação pessoal) e Parque Estadual
das Lauráceas (T. C. C. Margarido, observação pessoal, 2000). Vidolin (2004) registrou a espécie na
Reserva Natural Salto Morato, em Guaraqueçaba. Existem exemplares no Museu de História Natural
Capão da Imbuia, procedentes do Parque Nacional do Iguaçu (1945, 1948, 1999), da APA Federal de
Guaraqueçaba (1996) e do Parque Estadual Rio Guarani (1998). No Parque Estadual Vila Rica do Espírito
Santo, a população, além de pequena e isolada, está ameaçada por ataques de cães domésticos (S. B.
Mikich, comentário pessoal, 2003). No Parque Estadual do Cerrado, o último registro da espécie foi
efetuado em 1997 (VIDOLIN; BRAGA, 2008).

STATUS
NA NATUREZA: Não há qualquer levantamento populacional da espécie na natureza e um dos principais
limitantes para isto é a inexistência de uma metodologia eficaz em termos técnicos e econômicos, que
permita uma ampla amostragem. Por outro lado, a frequência com que espécimes da natureza chegam ao
cativeiro pode ser considerada um índice de sua abundância relativa na natureza. No caso dessa espécie,
a região oeste do Paraná tem sido a única em que esses animais têm sido, eventualmente, registrados
nos últimos anos, basicamente através de exemplares destinados ao Zoológico Municipal de Cascavel e
ao Refúgio Biológico Bela Vista/Itaipu Binacional.







ÁREAS PROTEGIDAS: São poucos os registros recentes do veado-póca em Unidades de Conservação
Federais, Estaduais ou Municipais: Parque Nacional do Iguaçu (MARGARIDO; BRAGA, 2004; Vogliotti,
observação pessoal), Parques Estaduais das Lauráceas e do Pau-Ôco, Área de Proteção Ambiental de
Guaratuba, e nas RPPNs Federal das Araucárias e Estadual Monte Alegre (DUARTE et al., 2004). No
entanto, registros em outras UCs presentes ao longo de sua área de distribuição certamente serão
confirmados com a implantação de um levantamento específico.






AMEAÇAS
destruição e descaracterização do habitat
caça, predação por cães
falta de informações para as populações regionais sobre a espécie
MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
políticas públicas e legislação
proteção da espécie e seu habitat
manejo das populações em cativeiro
pesquisa científica e educação
projetos de reintrodução

4.3.3.1.19 Cuniculus paca (PACA)










AMEAÇAS
perda de habitat
caça, predação por cães
enfermidades

A Cuniculus paca (paca) (Linnaeus, 1766) é uma espécie de roedor neotropical de grande porte e
amplamente distribuída. Originalmente ocorria por todo o Brasil e por todas as formações do Estado do
Paraná, mas suas populações selvagens foram ficando raras, principalmente pela forte pressão de caça e pela
perda de habitat (MARGARIDO; BRAGA, 2004). Por esses motivos, é considerada no sul do Brasil como “em
perigo de extinção” (CHRISTOFF, 2003; MARGARIDO; BRAGA, 2004). Embora possa viver numa variedade de
habitats, é uma espécie habitante primariamente de florestas e que prefere viver em proximidade a corpos
de água (PÉREZ, 1992; NOWAK, 1999).

MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
políticas públicas e legislação
proteção da espécie e seu habitat
manejo das populações em cativeiro
pesquisa científica e educação
projetos de reintrodução
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STATUS




NA NATUREZA: Estimativas populacionais da paca são raras e conhecidas apenas em outros países,
como o Peru, Venezuela, Guatemala, Colômbia, Panamá e Costa Rica (BECK-KING et al., 1999). No
Brasil, há algumas estimativas da retirada de caça na Amazônia (SOUZA-MAZUREK et al., 2000). Até
onde se sabe, esses dados são inexistentes para o Estado do Paraná. Os dados regionais existentes
dizem respeito apenas a alguns registros de ocorrência pelo Estado. Há registros da espécie para as
principais formações vegetacionais do Paraná.







ÁREAS PROTEGIDAS: Segundo Margarido e Braga (2004), a paca tem ocorrência confirmada nas
seguintes UCs do Estado: Parque Estadual de Caxambu, Parque Estadual de Vila Velha, Estação
Ecológica do Caiuá, Parque Estadual do Guartelá, Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaratuba,
Parque Estadual das Lauráceas, Parque Estadual Mata dos Godoy, Parque Nacional do Iguaçu, RPPN
Reserva Papagaios Velhos e Parque Estadual Vila Rica do Espírito Santo. Além disso, a espécie também
pode ser encontrada na Fazenda Monte Alegre da Klabin S.A. (OLIVEIRA et al., 2005); na região de
Porto Rico, na APA das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná (AGUIAR et al., 2007); no Parque Nacional de Ilha
Grande (K. C. Abreu, dados não publicados); na APA da Escarpa Devoniana (R. F. Moro-Rios, observação
pessoal) e APA de Guaraqueçaba (J. A. Rezini, comentário pessoal).











caça e abate
introdução de espécies exóticas
MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
políticas públicas e legislação
proteção da espécie e seu habitat
manejo das populações em cativeiro
pesquisa científica e educação
projetos de reintrodução

4.3.3.2 AVES
4.3.3.2.1 NYCTANASSA VIOLACEA (SOCÓ-DO-MANGUE, SOCÓ-CARANGUEJEIRO, SAVACU-DE-COROA)
O Nyctanassa violacea (socó-do-mangue) é uma ave com distribuição predominantemente neotropical.
No Brasil encontra-se em quase toda a costa, nidificando, alimentando e pernoitando preferencialmente
em manguezais, constituindo-se assim uma forte relação da espécie com esse ecossistema. É uma ave
pouco conhecida nacionalmente e regionalmente. Carece de estudos de biologia básica como os de sucesso
reprodutivo, dieta e distribuição, entre outros.

AMEAÇAS
destruição e descaracterização do habitat
caça, predação por cães
falta de conhecimentos básicos sobre a espécie e sobre o status de suas populações no Estado do
Paraná

STATUS
NA NATUREZA : Considerando a espécie em sua distribuição global, ela encontra-se fora de risco.
Todavia, ao se considerar sua distribuição nacional e regional, não há dados suficientes para afirmar seu
status. Há uma escassez de estudos no Paraná e em todo o território nacional, havendo a necessidade
de promover estudos que respondam a perguntas básicas como: (1) tendências populacionais e
censos; (2) principais locais de reprodução e alimentação; (3) distribuição dos indivíduos com base
em anilhamento e telemetria; (4) monitoramento da população a longo prazo; e (5) pesquisa de base
sobre como avaliar sucesso reprodutivo, dieta, seleção de sítios reprodutivos e área de vida. Por estar
diretamente relacionada a manguezais, por essas áreas sofrerem grande impacto e por não haver
estudos e monitoramento das populações de N. violacea, sugere-se que a espécie continue com o
status de “em perigo” para o Estado do Paraná, conforme aparece em Mikich e Bérnils (2004).

MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
políticas públicas e legislação
proteção da espécie e seu habitat
manejo das populações em cativeiro
pesquisa científica e educação
projetos de reintrodução

4.3.3.1.20 Sylvilagus brasiliensis ((TAPITI)
TAPITI)
ÁREAS PROTEGIDAS: Registros confirmados do socó-do-mangue para o litoral paranaense são para a
APA Federal de Guaraqueçaba (municípios de Guaraqueçaba, Antonina, Paranaguá e Campina Grande
do Sul), para a APA Estadual de Guaratuba, o Parque Estadual da Ilha do Mel e/ou Estação Ecológica
da Ilha do Mel, Parque Nacional de Superagui, RPPN Serra do Itaqui, acrescido de marinha em Pontal
do Paraná e com sua presença apenas hipotética em outras unidades de conservação no Paraná
(BORNSCHEIN, 2001; MIKICH; BÉRNILS, 2004; STRAUBE et al., 2004; Rechetelo, observação pessoal).
Foram registrados 30 ninhos de Nyctanassa violacea no Parque Natural Municipal do Manguezal do Rio
Perequê, situado no Balneário de Pontal do Sul, município de Pontal do Paraná (RECHETELO, 2006).

O Sylvilagus brasiliensis (tapiti) é um lagomorfo que se distribuía originalmente desde o sul do México
até o norte da Argentina, ocupando bordas de mata, campos e cerrados, sendo encontrado em áreas próximas
à água (PARERA, 2002). É considerada espécie “vulnerável” no Paraná (MARGARIDO; BRAGA, 2004), porém
não está ameaçada em nível nacional, nem global.
STATUS
NA NATUREZA: No Paraná existem relatos de sua ocorrência na Floresta Ombrófila Mista, na Floresta
Estacional Semidecidual, nos Campos Naturais e no Cerrado (MARGARIDO; BRAGA, 2004).


ÁREAS PROTEGIDAS: segundo Margarido e Braga (2004), esta espécie foi registrada na Estação
Ecológica do Caiuá, nos Parques Estaduais de Vila Velha e Vila Rica do Espírito Santo, no Parque
Nacional do Iguaçu e na RPPN Fazenda Monte Alegre. Ocorre também no Parque Estadual do Cerrado.








AMEAÇAS
destruição, fragmentação e descaracterização do habitat
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AMEAÇAS
destruição do habitat natural
caça predatória dos itens alimentares
áreas de nidificação e alimentação da espécie não protegidas por lei e falta de fiscalização daquelas
áreas protegidas
falta de informações sobre a espécie no Estado






4.3.3.2.3 Mergus octosetaceus (PATO-MERGULHÃO)

MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
políticas públicas e legislação
proteção da espécie e seu habitat
pesquisa científica
manejo das populações em cativeiro

O Mergus octosetaceus (pato-mergulhão) exerce um fascínio único no meio científico e tem sido alvo de
muitas pesquisas de campo, em grande parte de sua área de ocorrência no Brasil. Para garantir a proteção da
espécie em longo prazo e evitar sua extinção, foi elaborado, pelo IBAMA, um Plano de Ação para o Brasil e
demais países de ocorrência histórica comprovada. Esse documento, além de indicar as ações necessárias para
proteger a espécie, traz consigo um inventário de todas as localidades com registros comprovados, indicando
biogeograficamente sua distribuição em grande parte do Brasil extra-amazônico. O Mergus octosetaceus está
colocado no Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004), na categoria
de “espécie criticamente em perigo” (CR), sendo uma das aves mais raras e ameaçadas no mundo.
Na Serra da Canastra já foram observados casais utilizando a mesma cavidade por vários anos consecutivos
(BRUNO et al., 2010). O casal dedica um longo cuidado com os filhotes, podendo permanecer com os pais até meados
de fevereiro e vagar pelo território de seus progenitores até a próxima estação reprodutiva (BRUNO et al., 2006).

4.3.3.2.2 Eudocimus ruber (GUARÁ)
O Eudocimus ruber (guará) foi abundante até meados do século XIX, no litoral do Paraná, perpetuando
sua memória na região em cidades como Guaraqueçaba e Guaratuba. O último registro da espécie foi efetuado
em 1977, através da observação de três indivíduos na Baía de Antonina (P. Scherer Neto, informação pessoal;
SCHERER NETO; STRAUBE, 1995; SICK, 1997; STRAUBE et al., 2004). Recentemente a espécie foi registrada na
Baía de Guaraqueçaba (2007) e Baía de Guaratuba (Marcos Wasilewski, comentário pessoal, 2008) através da
observação de indivíduos isolados e vagantes. O Eudocimus ruber está colocado no Livro Vermelho da Fauna
Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004), na categoria de “espécie criticamente em perigo”
(CR). O declínio da espécie no Estado do Paraná se deu em decorrência de diversos fatores, sendo que os
últimos exemplares paranaenses podem ter se dispersado em direção ao litoral de São Paulo, onde existem
colônias reprodutivas, sendo as únicas no litoral sudeste-sul do Brasil.

STATUS
NA NATUREZA: A primeira informação existente sobre a ocorrência da espécie para o Paraná data
de 30 de maio de 1903, quando um macho foi coletado na região Norte do Estado, na Fazenda Caiuá,
município de Cambará, cuja pele está depositada no MZUSP (STRAUBE et al., 2002). Em novembro de
1922, Thadeus Chrostowski coletou outro indivíduo, durante a expedição polonesa realizada ao Paraná
entre os anos de 1921 a 1924, na localidade de Salto da Ariranha, corredeira situada no terço superior
do Rio Ivaí (SZTOLCMAN, 1926). Em 1956, Jean Delacour observou da margem argentina um indivíduo
solitário nas corredeiras do Rio Iguaçu, antes das cataratas (SICK, 1997). Existem ainda informações
na fronteira do Estado com a Argentina e Paraguai, e na divisa com São Paulo, nos rios Paranapanema
e Itararé (PELZELN, 1871; PINTO, 1938; COLLAR, 1992).
Um registro recente de oito indivíduos foi obtido em 1995 no Rio Congonhas, município de Sertaneja,
norte do Estado (ANJOS; SCHUCHMANN, 1997; ANJOS et al., 1997b). Em 1997 a espécie foi registrada
ao longo do mesmo rio, e em 1998 doze indivíduos, entre eles três juvenis, foram observados na parte
baixa do rio, próximos ao Rio Tibagi (HUGHES et al., 2006). No ano de 2001 dois indivíduos foram
observados no Rio Tibagi, próximo à foz (M. Orsi in litt.)1. Nenhum destes registros obtidos na Bacia
do Rio Tibagi possui documentação.

STATUS
NA NATUREZA: Informações populacionais da espécie no Estado do Paraná são praticamente
desconhecidas, tendo-se alguns poucos relatos históricos (século XIX), indicando sua abundância
nas proximidades da cidade de Paranaguá e na Baía de Guaratuba (STRAUBE; SCHERER NETO, 2001;
STRAUBE et al., 2004). A espécie foi coletada pelo naturalista Johann Natterer, em 1820-1821, nos
manguezais da Baía de Paranaguá e Guaraqueçaba (PELZELN, 1871; STRAUBE, 1993; SCHERER NETO;
STRAUBE, 1995).
Atualmente, o guará vem tendo registros ocasionais na Baía de Guaraqueçaba e mais recentemente na
Baía de Guaratuba (M. Wasilewski, comentário pessoal), em pequenos grupos ou indivíduos isolados,
existindo ainda relatos de moradores locais sobre a presença esporádica da espécie no Parque Nacional
do Superagui (E. Carrano, informação pessoal).

ÁREAS PROTEGIDAS: Não existem registros em Unidades de Conservação no Paraná, no entanto,
sugere-se fortemente a criação de uma UC de proteção integral na única localidade com registros
atuais da espécie no Estado.

ÁREAS PROTEGIDAS: A espécie possui registros nas APAS de Guaraqueçaba e Guaratuba, Parque
Nacional do Superagui, podendo ocorrer de maneira acidental nos manguezais do Parque Nacional de
Saint-Hilaire Lange e Parque Estadual do Boguaçu (próximos à Baía de Guaratuba), Estação Ecológica
do Guaraguaçu e Floresta Estadual do Palmito (STRAUBE et al., 2004; Eduardo Carrano, informação
pessoal).















AMEAÇAS
destruição e fragmentação do habitat natural
captura ilegal e comercialização
caça
poluição






AMEAÇAS
destruição do habitat natural
desconhecimento da situação atual da espécie no Estado
distúrbios gerados pelo ecoturismo
alteração da estrutura física e biológica dos cursos d’água
caça
poluição

MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
políticas públicas e legislação
proteção da espécie e seu habitat
pesquisa científica
manejo das populações em cativeiro

MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
políticas públicas e legislação
proteção da espécie e seu habitat
pesquisa científica
manejo das populações em cativeiro
projetos de reintrodução






1 In litteris (in litt.):correspondência ou comunicado escrito usado para referenciar informação não publicada.
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4.3.3.2.4 Amazona brasiliensis (PAPAGAIO-DE-CARA-ROXA)

Sul (BENCKE et al., 2003), Paraná e São Paulo (SÃO PAULO, 1998), sendo considerada “vulnerável” nos níveis
nacional (BRASIL, 2003) e mundial (IUCN, 2008). É também considerada ameaçada em nível nacional, na
Argentina (CHEBEZ, 1999).

O Amazona brasiliensis (papagaio-de-cara-roxa) é uma espécie endêmica de áreas florestadas da planície
litorânea brasileira, ocorrendo no extremo norte do Estado de Santa Catarina, no Paraná e no extremo sul
de São Paulo. Endêmico da Floresta Atlântica, é reconhecidamente ameaçado de extinção, sendo citado
por vários órgãos e instituições em suas listas oficiais de prioridades para conservação (DIEFENBACH;
GOLDHAMMER, 1986; SCHERER NETO, 1989; COLLAR et al., 1992; MARTUSCELLI, 1995). O Amazona brasiliensis
está colocado no Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004), na
categoria de “espécie em perigo” (EN).
Ocupa áreas estreitas de terras florestadas da planície litorânea desde o norte do Estado de Santa Catarina
até o sul de São Paulo, passando por todo o litoral do Paraná (COLLAR et al., 1992). Esta área, conhecida como
lagamar, localiza-se entre o Oceano Atlântico, a leste, e o maciço da Serra do Mar, a oeste. Seu habitat é a Floresta
Ombrófila Densa (IBGE, 1992), envolvendo a floresta de planície (das Terras Baixas), com mangue e restinga, até
700m de altitude (SCHERER NETO, 1989; MARTUSCELLI, 1995), onde a ocorrência é menos comum.

STATUS
NA NATUREZA: O pica-pau-de-cara-canela (D. galeatus) ocorre em diferentes fisionomias no Estado.
No entanto, os registros existentes são escassos e ocasionais. Em relação às informações históricas,
a espécie já foi citada na primeira lista de aves do Paraná, em relatório apresentado por Romário
Martins (1906), então diretor do Museu Paranaense (STRAUBE, 2005). Existe uma coleta de João
Leonardo Lima, em Jacarezinho, no ano de 1901 (pele tombada na coleção ornitológica do MZUSP) e
outra em localidades próximas, conhecidas como Ribeirão do Bugre (STRAUBE; SCHERER NETO, 2001);
uma coleta de Ernst Garbe, em Castro, no ano de 1914 (pele depositada na coleção ornitológica do
MZUSP); uma pele coletada por Andreas Mayer, procedente de Castro, única pele depositada no Museu
de História Natural Capão da Imbuia; uma pele de Arkady Fiedler, coletada em Cândido de Abreu, em
1929 (HINKELMANN; FIEBIG, 2001; STRAUBE; SCHERER NETO, 2001); uma coleta de Emilio Dente e
Dionisio Seraglia, em Porto Camargo, município de Icaraíma, às margens do Rio Paraná, no início de
1954 (PINTO; CAMARGO, 1956; STRAUBE et al., 1996; STRAUBE; SCHERER NETO, 2001); e apenas uma
menção para o município de Mallet (JACZEWSKI, 1925; PICHORIM; BÓÇON, 1996). Os dados recentes
apontam a sua ocorrência atual nos municípios de Três Barras do Paraná (PICHORIM et al., 2000) e
Nova Laranjeiras (CORRÊA; BAZÍLIO, 2008), além do Parque Nacional do Iguaçu (COLLAR et al., 1992;
MÄHLER-JÚNIOR, 1993; KOCH; BÓÇON, 1994; PARKER e GOERCK, 1997).

STATUS
NA NATUREZA: No Paraná pode ser encontrado em toda a faixa litorânea do Estado, nos municípios
de Guaratuba, Paranaguá, Pontal do Paraná, Antonina e Guaraqueçaba. A Baía de Paranaguá é o local
onde se concentram aproximadamente 70% de toda a população, cerca de 5.000 indivíduos, onde se
situam as ilhas litorâneas usadas para reprodução e dormitório (SCHERER NETO, 1989; BOÇON et al.,
2004; SIPINSKI et al., 2004; SCHERER NETO; TOLEDO, 2007).

ÁREAS PROTEGIDAS: A espécie foi constatada no passado na região em que hoje se situa a APA
Federal das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná (PINTO e CAMARGO, 1956; STRAUBE et al., 1996; STRAUBE et
al., 2004). Mais recentemente foi encontrada no Parque Estadual Rio Guarani (PICHORIM et al., 2000),
no Parque Nacional do Iguaçu (COLLAR et al., 1992; KOCH e BÓÇON, 1994; MÄHLER JÚNIOR, 1995;
PARKER; GOERCK, 1997) e na Floresta Nacional de Irati (G. Volpato, comentário pessoal).

ÁREAS PROTEGIDAS: Atualmente, dentro da área de ocorrência da espécie, no Estado do Paraná,
existem inúmeras Unidades de Conservação, como: Estação Ecológica do Guaraguaçu, Floresta Estadual
do Palmito, Parque Nacional do Superagui, Parque Nacional Saint-Hilare-Lange, Estação Ecológica
Ilha do Mel e Parque Estadual da Ilha do Mel, Estação Ecológica de Guaraguaçu, Parque Estadual Rio
da Onça, Floresta Estadual do Palmito, APA Federal de Guaraqueçaba, APA Estadual de Guaratuba,
RPPN Reserva Natural da Serra do Itaqui, RPPN Reserva Natural do Rio Cachoeira, RPPN Sebuí e RPPN
Reserva Natural Salto Morato.










AMEAÇAS
destruição do habitat natural
captura ilegal e comercialização





MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
políticas públicas e legislação
proteção da espécie e seu habitat
pesquisa científica
manejo das populações em cativeiro







AMEAÇAS
perda de habitat
desconhecimento de aspectos básicos da biologia da espécie
criação de animais domésticos no interior das florestas
competição interespecífica por cavidades para a reprodução
MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
políticas públicas e legislação
proteção da espécie e seu habitat
pesquisa científica
manejo das populações em cativeiro
projetos de reintrodução

4.3.3.2.5 Dryocopus galeatus (PICA-PAU-DE-CARA-CANELA)
4.3.3.2.6 Scytalopus iraiensis (MACUQUINHO-DA-VÁRZEA)
O Dryocopus galeatus (pica-pau-de-cara-canela) é uma espécie restrita ao sul da América do Sul, ocorrendo
no leste do Paraguai, sudeste e sul do Brasil (estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul) e em Misiones na Argentina (SHORT, 1982; COLLAR et al., 1992; COLLAR; ANDREW, 1988; CHEBEZ, 1999).
Habita a Floresta Atlântica sensu stricto do sul e sudeste do Brasil, tanto na planície litorânea, como em
regiões montanhosas, ocorrendo também na Floresta Ombrófila Mista e nas Florestas Estacionais de clima
subtropical, da Bacia do Rio Paraná, ou seja, a Floresta Atlântica sensu lato do interior (SICK, 1997, HOYO et
al., 2002; BENCKE et al., 2003). Está sob a categoria “criticamente em perigo” nos estados do Rio Grande do

O Scytalopus iraiensis (macuquinho-da-várzea) foi descoberto em 1997, nas várzeas do Rio Iraí, município
de Quatro Barras, Região Metropolitana de Curitiba, um pouco antes de a área ser alagada pela formação do
lago da Barragem do Iraí (BORNSCHEIN et al., 1998). Logo após a sua descoberta, tomou peso uma campanha
na internet solicitando que fossem tomadas providências específicas para a proteção da espécie.
Essa campanha veio a ser conhecida pelo Banco Mundial, que interrompeu o financiamento do projeto de
saneamento no qual se inserira a construção da Barragem do Iraí. Esse acontecimento foi a oportunidade para
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até o Estado de Santa Catarina, no domínio da Mata Atlântica. Na Argentina ocorre exclusivamente na
Província de Misiones, onde mais de 100 indivíduos foram detectados durante pesquisas realizadas entre os
anos de 2003 e 2007 (BODRATI in litt.). Sua população atual é reduzida, fragmentada e está em declínio,
características que a qualificam como vulnerável aos processos de extinção (BIRDLIFE INTERNATIONAL,
2008). A espécie Biatas nigropectus é reconhecida no Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná
(MIKICH; BÉRNILS, 2004), na categoria de “espécie vulnerável” (VU).

o início das discussões, até então frustradas, entre os executores da obra e pesquisadores, que resultaram
em um projeto para a busca por novas áreas de ocorrência da espécie e subsequente indicação dos locais
mais conservados para que um deles fosse adquirido e transformado em unidade de conservação, medida
compensatória obrigatória para o projeto da Barragem do Iraí. Novas localidades foram descobertas (BORNSCHEIN
et al., 2001), mas não se criou a unidade de conservação, devido ao fato de o Banco Mundial ter aceitado um
laudo no qual se indicara que o macuquinho-da-várzea não era espécie ameaçada de extinção. Atualmente,
o macuquinho-da-várzea (Scytalopus iraiensis) é reconhecido no Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado
do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004), na categoria de “espécie criticamente em perigo” (CR), e suas maiores
populações se encontram no Paraná.

STATUS
NA NATUREZA: As localidades de ocorrência conhecidas no Paraná são as seguintes: nascentes do Rio
Tibagi, Fazenda Santa Rita, município de Palmeira (ANJOS; BÓÇON, 1991; ANJOS; GRAF, 1993; ANJOS;
SCHUCHMANN, 1997); margens do Rio Jordão, próximo à foz com o Rio Iguaçu (Usina Hidrelétrica
de Salto Segredo), município de Pinhão (BÓÇON et al., 1992); Cachoeira Vaca Branca, município de
Reserva do Iguaçu (STRAUBE et al., 2004), Parque Estadual Rio Guarani, município de Três Barras do
Paraná (PICHORIM et al., 2000); e Rio do Cedro, município de Campina Grande do Sul (casal depositado
na coleção ornitológica do Museu de História Natural Capão da Imbuia; STRAUBE et al., 2004; M.
R. Bornschein; M. Pichorim e G. N. Maurício in BENCKE et al., 2006); no Corvo (M. R. Bornschein,
comentário pessoal), Estrada da Graciosa (E. W. Patrial, K. Zimmer, R. L. M. Sobânia, A. Whittaker e R.
E. F. Santos, observação pessoal); no município de Bocaiúva do Sul (SANTOS, 2008); no município de
Guaraniaçu (SANTOS et al., 2008); no Rio Fortaleza, município de Tibagi (P. Scherer Neto, comentário
pessoal); nas proximidades do Rio Charqueada, município de Nova Laranjeiras (CORRÊA; BAZÍLIO,
2008); e também no norte de Santa Catarina (município de Timbó Grande), próximo da divisa com o
Paraná (R. E. F. Santos, observação pessoal). A espécie apresenta população aparentemente viável
no Parque Estadual Rio Guarani. É possível que a situação seja semelhante na Serra do Mar e também
no Parque Nacional do Iguaçu. No entanto, pode estar correndo risco de extinção local em ambientes
fragmentados.

STATUS
NA NATUREZA: Inicialmente, o macuquinho-da-várzea era conhecido apenas por registros em sua
localidade-tipo (atual Barragem do Iraí, município de Quatro Barras) e em várzeas dos rios Pequeno e
Purgatório, município de São José dos Pinhais (BORNSCHEIN et al., 1998). Pouco tempo depois foram
divulgados novos registros em outras 21 localidades, nos seguintes municípios: São José dos Pinhais,
Pinhais, Piraquara, Tijucas do Sul, São João do Triunfo e Lapa, na Bacia do Rio Iguaçu; e Piraí do Sul,
Teixeira Soares e Palmeira, na Bacia do Rio Tibagi (BORNSCHEIN et al., 2001). Straube et al. (2005)
citaram a ocorrência da espécie nas localidades de Prokopiak, Fuck e Palmeiral, no município de Cruz
Machado, e Fazenda São Pedro, no município de General Carneiro. Informações adicionais indicam a
espécie para os municípios de Guarapuava e Palmas (R. E. F. Santos, informação pessoal).
Várias dessas localidades de ocorrência do macuquinho-da-várzea estão inseridas em quatro das 15
“áreas importantes para a conservação das aves”, Important Bird Areas (IBAs), no Estado do Paraná
(BENCKE et al., 2006). Essas áreas são reconhecidas como criticamente importantes para as aves
e para a biodiversidade, podendo ser consideradas como o mínimo necessário à sobrevivência de
espécies de aves ao longo de suas distribuições (WEGE; GOERCK, 2006).

ÁREAS PROTEGIDAS: A espécie ocorre comprovadamente apenas no Parque Nacional do Iguaçu, na
APA Federal de Guaraqueçaba e na RPPN Tarumã (ANJOS; BÓÇON, 1992). O Sítio Sossego, propriedade
particular com registros da espécie, no município de Bocaiúva do Sul, aderiu ao programa de adoção
de Florestas com Araucária, promovido pela Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação
Ambiental (SPVS), e possivelmente será transformado em RPPN.
Quatro IBAs, das 12 onde o papo-branco ocorre no Brasil, estão situadas no Paraná, sendo elas
a região de Guaraqueçaba/Jacupiranga/Cananéia (na divisa do Paraná com São Paulo), os Campos
Gerais do Paraná, o Parque Estadual Rio Guarani e o Parque Nacional do Iguaçu (BENCKE et al., 2006).
Devido à existência do ambiente utilizado pela espécie e também à extensão de florestas protegidas,
é provável que ocorra em outras Unidades de Conservação (STRAUBE et al., 2004).

ÁREAS PROTEGIDAS: As únicas áreas protegidas no Paraná com registro da espécie são a APA do Rio Iraí e
a APA Estadual do Rio Pequeno (BORNSCHEIN et al., 1998, 2001). A espécie também é conhecida em duas
unidades de conservação de proteção integral no Rio Grande do Sul: Refúgio de Vida Silvestre do Banhado
dos Pachecos (ACCORDI et al., 2003) e Parque Nacional de Aparados da Serra (BENCKE et al., 2006).









AMEAÇAS
descaracterização de habitat pela ocupação da várzea com agricultura, pecuária, loteamentos,
extração de areia etc.
MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
políticas públicas e legislação
proteção da espécie e seu habitat
pesquisa científica
manejo das populações em cativeiro
projetos de reintrodução






4.3.3.2.7 Biatas nigropectus (PAPO-BRANCO)




O Biatas nigropectus (papo-branco ou chocão-de-bigode) é uma espécie ameaçada mundialmente, sob
a categoria “vulnerável”, segundo a Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza
(IUCN, 2008). O status de ameaça nas listas nacional (BRASIL, 2003) e estadual (STRAUBE et al., 2004) é
o mesmo. Possui distribuição restrita, ocorrendo em algumas localidades de Minas Gerais e Rio de Janeiro
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AMEAÇAS
destruição e alterações do habitat
desconhecimento de aspectos básicos da biologia da espécie
criação de animais domésticos no interior das florestas com taquarais
pavimentação de estradas em áreas de ocorrência da espécie
MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
políticas públicas e legislação
proteção da espécie e seu habitat
pesquisa científica
manejo das populações em cativeiro
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4.3.3.2.8 Stymphalornis acutirostris (BICUDINHO-DO-BREJO)

STATUS

O Stymphalornis acutirostris – bicudinho-do-brejo (BORNSCHEIN et al., 1995) é o único representante
da família Thamnophilidae estritamente palustre (ZIMMER; ISLER, 2003). Foi descrito em 1995 a partir de
um casal encontrado em um brejo no balneário de Ipacaray, a 80m da rodovia que liga Matinhos à Praia de
Leste, litoral sul do Paraná (BORNSCHEIN et al., 1995). Pesa cerca de 10 g de massa corporal, mede 14cm de
comprimento (BORNSCHEIN et al., 1995) e apresenta acentuado dimorfismo sexual (REINERT; BORNSCHEIN,
1996). A espécie Stymphalornis acutirostris é reconhecida no Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do
Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004), na categoria de “espécie em perigo” (EN).

NA NATUREZA: O status da espécie na natureza pode ser considerado como vulnerável, pois esta
espécie apresenta-se restrita às florestas da baixada litorânea (BIRDLIFE, 2004). Embora seja
considerada comum em alguns locais na porção paranaense da Floresta Ombrófila Densa, justifica-se
ser considerada como vulnerável por ter área de distribuição global restrita, sendo o Paraná uma das
principais fontes de populações viáveis e um dos únicos quatro estados onde esta ocorre. Além disso,
é deduzida uma redução populacional decorrente da diminuição drástica de seus habitats. É de grande
importância a concentração de esforços na manutenção destas populações em vida livre.
ÁREAS PROTEGIDAS: Possui registros confirmados no Parque Florestal do Rio da Onça (ISFER, 1999),
na Floresta Estadual do Palmito (KLEMANN JÚNIOR, 2002) e na Reserva Particular do Patrimônio
Natural Reserva Natural Salto Morato (Straube e Urben Filho, em prep.), mas também pode ocorrer com
base em sua distribuição e continuidade vegetacional, nas demais unidades de conservação do litoral
do Paraná.

STATUS
NA NATUREZA: É endêmica do bioma Floresta Atlântica (BROOKS et al., 1999), distribuindo-se em
oito populações isoladas, entre a Baía de Antonina e o Rio Itapocu, do litoral do Paraná ao norte
de Santa Catarina, que, juntas, totalizam uma área de ocupação estimada em 6.060ha (REINERT et
al., 2007), sendo um dos Thamnophilidae com menor distribuição geográfica (ZIMMER; ISLER, 2003).
A espécie é considerada ameaçada de extinção, na categoria “em perigo” (endangered), no mundo
(BIRDLIFE INTERNATIONAL 2000, 2004, 2008), no Brasil (Instrução Normativa nº 3, do Ministério do
Meio Ambiente, de 27 de maio de 2003) e no Paraná (Straube et al. 2004).





ÁREAS PROTEGIDAS: As áreas de proteção com registros da espécie são a Estação Ecológica do Guaraguaçu,
Parque Estadual do Boguaçu, Parque Municipal Natural da Lagoa do Parado (criado pelo Decreto nº 5.756,
em 16 de novembro de 2004, município de Guaratuba) e APA de Guaratuba; a espécie também ocorre
na Reserva Natural do Cachoeira (município de Antonina), de propriedade da Sociedade de Pesquisa em
Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS), que será transformada em RPPN no futuro (REINERT, 2001;
REINERT et al., 2007; B. L. R. e M. R. B., informação pessoal).
















AMEAÇAS
destruição e alterações do habitat
impacto sobre reprodução da espécie
alteração/interferência sobre o ambiente

AMEAÇAS
destruição e alterações do habitat
captura e comércio ilegais
falta de informações sobre a espécie
MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
políticas públicas e legislação
proteção da espécie e seu habitat
pesquisa científica
manejo das populações em cativeiro
projetos de reintrodução

4.3.3.2.10 Hemitriccus kaempferi (MARIA-CATARINENSE)
A Hemitriccus kaempferi – maria-catarinense (ZIMMER, 1953) é um pequeno pássaro com cerca de 10cm
de comprimento que habita, preferencialmente, florestas de planície de parte do litoral do Paraná e de
Santa Catarina. É considerada criticamente ameaçada de extinção no mundo, no Brasil e no Paraná, sendo
uma das aves do litoral do sul do país, que necessita de maiores esforços conservacionistas em função da
substituição de maior parte do seu habitat em pastagens e áreas urbanizadas e agriculturadas (banana, arroz,
mandioca, Pinus spp.). É conhecida em apenas três localidades de Santa Catarina e duas no Paraná. A espécie
Hemitriccus kaempferi é reconhecida no Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH;
BÉRNILS, 2004), na categoria de “espécie criticamente em perigo” (CR).

MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
políticas públicas e legislação
proteção da espécie e seu habitat
pesquisa científica
manejo das populações em cativeiro

4.3.3.2.9. Phylloscartes kronei (MARIA-DA-RESTINGA
(MARIA-DA-RESTINGA)
STATUS
A Phylloscartes kronei (maria-da-restinga) é uma espécie de ave que vive principalmente nas matas de
restinga, próximas da faixa de praia, sendo considerada como diretamente associada à Floresta Ombrófila
Densa de Terras Baixas. Este Tiranídeo, descrito em 1992, por Willis e Oniki, ocorre apenas em uma faixa
estreita nas áreas de restinga entre o sul de São Paulo e o nordeste do Rio Grande do Sul. Sua pequena
área de ocorrência, a pouquíssima informação existente sobre a espécie e o grande impacto atual sobre o
ambiente de restinga são as principais causas de sua vulnerabilidade. A preservação do ambiente de restinga,
principalmente das áreas pioneiras arborizadas próximas da faixa litorânea, e os esforços direcionados ao
conhecimento básico da biologia e ecologia de Phylloscartes kronei, são primordiais para a conservação
desta, a qual é reconhecida no Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS,
2004), na categoria de “espécie vulnerável” (VU).

NA NATUREZA: A região do município de Guaratuba (APA de Guaratuba) é considerada a que detém
a maior população conhecida da espécie (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2008). Recentemente, Carrano
(2006) registrou a maria-catarinense ao norte de Guaratuba, próximo da Floresta Estadual do Palmito,
município de Paranaguá. O local de ocorrência da espécie “norte de Garuva” (BIRDLIFE INTERNATIONAL,
2008) pode se tratar de uma localidade no Paraná, próxima da divisa com Santa Catarina, que se tornou
conhecida entre os observadores de aves. Esta localidade, inclusive, é equivocadamente denominada
de Garuva por muitos deles (M. R. B., informação pessoal).

••

• 240 •••

AMEAÇAS
fragmentação da Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas
avanço dos loteamentos sobre a baixada litorânea devido à especulação imobiliária
atividade ilegal dos extratores de palmito
raridade natural da espécie e carência de informações sobre sua biologia

ÁREAS PROTEGIDAS: No Estado do Paraná, a maria-catarinense ocorre apenas na APA de Guaratuba
(BORNSCHEIN, 2001) e no Parque Natural Municipal da Lagoa do Parado, no município de Guaratuba
(M. R. B. e B. L. Reinert, informação pessoal).









AMEAÇAS
avanço dos loteamentos sobre a baixada litorânea devido à especulação imobiliária
raridade natural da espécie e carência de informações sobre sua biologia
conversão de áreas de Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas em pastagens











MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
políticas públicas e legislação
proteção da espécie e seu habitat
pesquisa científica
manejo das populações em cativeiro





MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
políticas públicas e legislação
pesquisas direcionadas à constatação da espécie em novas localidades
proteção da espécie e seu habitat
pesquisa científica
manejo das populações em cativeiro

4.3.3.2.12 Piprites pileata (CANELEIRINHO-DE-CHAPÉU-PRETO)
4.3.3.2.11 Platyrinchus leucoryphus (PATINHO-GIGANTE)

O Piprites pileata (caneleirinho-de-chapéu-preto) é endêmico do Bioma Floresta Atlântica e apresenta
distribuição quase restrita ao Brasil (BENCKE et al., 2006). Ocorre de Minas Gerais e Rio de Janeiro ao nordeste
do Rio Grande do Sul, nas regiões altas dos maciços florestais das serras da Mantiqueira, do Mar e Geral (SICK,
1997; BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2008; BENCKE et al., 2003; IUCN, 2008). Na Argentina contava apenas com
um registro histórico de 1959, sendo recentemente redescoberto por Maders et al. (2007). É considerado
“vulnerável” em nível mundial (IUCN, 2008) devido principalmente à extensão do desmatamento nas regiões
onde ocorre, o que indica o declínio de sua aparente pequena população (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2008).
A espécie é ameaçada em toda a sua área de ocorrência e consta em todas as listas de espécies ameaçadas
do Brasil: “em perigo” no Paraná, reconhecido no Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná
(MIKICH; BÉRNILS, 2004); “em perigo” no Rio Grande do Sul (BENCKE et al., 2003); “vulnerável” em Minas
Gerais (MACHADO et al., 1998), “em perigo” em São Paulo; e “vulnerável” no Brasil (BRASIL, 2003).

O Platyrinchus leucoryphus (patinho-gigante) é uma espécie endêmica da Mata Atlântica, ocorrendo
historicamente do Espírito Santo até o nordeste do Rio Grande do Sul (BENCKE et al., 2003). Habita também as
matas densas do leste do Paraguai e extremo leste de Misiones, na Argentina (COLLAR et al., 1992; BIRDLIFE
INTERNATIONAL, 2000; CHEBEZ, 1999). Há boas razões para crer que a espécie já esteja extinta no Rio
Grande do Sul. Segundo a International Union for Conservation of Nature, é quase ameaçada mundialmente
(IUCN, 2008). A espécie Platyrinchus leucoryphus é reconhecida no Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no
Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004), na categoria de “espécie em perigo” (EN).
STATUS
NA NATUREZA: A espécie conta com escassos registros no Estado, mais concentrados na Floresta
Ombrófila Densa da vertente leste da Serra do Mar e planície litorânea. Segundo Straube et al. (2004),
os registros conhecidos nesta região foram obtidos nos Mananciais da Serra, município de Piraquara;
na Reflorestadora Banestado, município de Paranaguá; e na localidade de Santa Cruz, município
de Guaratuba; além das seguintes Unidades de Conservação: APA Estadual de Guaratuba; Área de
Especial Interesse Turístico do Marumbi; Parque Estadual Pico do Marumbi; APA Estadual de Piraquara;
Floresta Estadual do Palmito; Estação Ecológica do Guaraguaçu; e Parque Nacional do Iguaçu. Ocorre
também no extremo oeste do Estado (RIDGELY; TUDOR, 1994; PARKER; GOERCK, 1997; STRAUBE et
al., 2004; A. Whittaker, comentário pessoal). Um registro recente foi obtido na Ilha do Guaraguaçu
e Maciel, município de Pontal do Paraná, no dia 28 de outubro de 2008 (R. E. F. Santos, observação
pessoal). No Museu de História Natural Capão da Imbuia, em Curitiba, estão depositados quatro
exemplares, todos procedentes da região litorânea, coletados nos municípios de Guaratuba (1948 e
1994), Antonina (1986) e Paranaguá (2002). Um terço de todas as IBAs do bioma Mata Atlântica que
abrigam populações do patinho-grande P. leucorryphus está localizado no Estado do Paraná. São elas:
a região de Guaraqueçaba/Jacupiranga/Cananéia, a Serra do Marumbi, o Parque Nacional do Iguaçu, o
Rio Guaraguaçu e a APA de Guaratuba (BENCKE et al., 2006).

STATUS
NA NATUREZA: O escasso acervo de dados recentes da espécie no Estado indica que o caneleirinhode-chapéu-preto ainda está presente em áreas florestais que mantêm características originais da
paisagem, mesmo que sejam formações secundárias exploradas no passado. Informações históricas
indicam a espécie para as localidades de Cará Pintada e Invernadinha, município de Guarapuava (entre
Guarapuava e Turvo), e Vermelho (município de Turvo), coletas estas obtidas durante expedição
liderada por Tadeusz Chrostowski, ao Paraná, entre os anos de 1922 e 1924 (JACZEWSKI, 1925;
SZTOLCMAN, 1926; SCHERER NETO; STRAUBE, 1995; STRAUBE; SCHERER NETO, 2001; STRAUBE et al.,
2004, STRAUBE et al., 2005); existe uma menção para a região central do Paraná, conforme material
colecionado por Ernst Garbe (PINTO, 1938; STRAUBE; SCHERER NETO, 2001); e uma pele depositada
no Museu de História Natural Capão da Imbuia, comprovando sua ocorrência, em 1954, no Posto
Indígena, município de Palmas. No Estado são conhecidas apenas duas localidades onde a espécie
ocorre atualmente: a Fazenda Santa Rita, localizada no município de Palmeira (ANJOS, 1993; ANJOS;
SCHUCHMANN, 1997a; ANJOS et al., 1997b) e o Vale do Ribeira, no município de Adrianópolis (A. Urben
Filho in litt.; STRAUBE et al., 2004). Observações recentes no norte do Estado de Santa Catarina, a
poucos quilômetros (23 e 39) da divisa com o Paraná, sugerem sua ocorrência na Região Sul, em locais
que apresentam o ambiente condizente ao utilizado pela espécie (SANTOS et al., 2009).

ÁREAS PROTEGIDAS: Poucas Unidades de Conservação presentes no Estado apresentam registros
confirmados da espécie. As UCs com registros do patinho-gigante (P. leucorryphus) são: APA Estadual
de Guaratuba, Área de Especial Interesse Turístico do Marumbi, Parque Estadual Pico do Marumbi,
APA Estadual de Piraquara, Floresta Estadual do Palmito; Estação Ecológica do Guaraguaçu, e Parque
Nacional do Iguaçu.

ÁREAS PROTEGIDAS: O único registro obtido em unidades de conservação provém do Parque Estadual
das Lauráceas, município de Adrianópolis (STRAUBE et al., 2004). As demais informações existentes para
a espécie em território paranaense ou áreas limítrofes de Santa Catarina com o Paraná foram obtidas em
propriedades particulares não protegidas. Em toda a área de abrangência do programa de Áreas Importantes
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para a Conservação das Aves no domínio da Mata Atlântica, o caneleirinho-de-chapéu-preto ocorre em
apenas oito IBAs do Brasil, sendo duas no Paraná: Parque Estadual das Lauráceas e entorno, e nos Campos
Gerais do Paraná (BENCKE et al., 2006).
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4.3.3.2.14 Aegolius harrisii (CABURÉ-ACANELADO)
4.3.3.2.13 Amazona vinacea (PAPAGAIO-DE-PEITO-ROXO)

O Aegolius harrisii (caburé-acanelado) é muito pouco conhecido, sendo que a escassez de informações
sobre aspectos de distribuição, biologia e ecologia impede a determinação das principais ameaças que
incidem sobre a espécie. No Paraná, com base nos registros disponíveis, A. harrisii ocorre em remanescentes
de Floresta com Araucária do Primeiro e Terceiro Planaltos (SANTOS et al., 2009). No Brasil, a espécie está
incluída na lista de espécies ameaçadas, como “dados insuficientes” (DD) (IBAMA, 2003), assim como no
Estado do Paraná, segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS,
2004).

O Amazona vinacea (papagaio-de-peito-roxo) é uma espécie endêmica do sul e sudeste da América do
Sul, sendo que sua distribuição coincide com os domínios da Floresta Ombrófila Mista (STRAUBE et al., 2004).
É considerada “vulnerável”, tanto em âmbito mundial (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2008), como nacional
(IBAMA, 2003). Segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004)
é considerada quase-ameaçada (NT). Trata-se de uma espécie razoavelmente comum na maior parte de sua
distribuição paranaense, onde inclusive têm sido verificado grandes bandos, em particular nas regiões nordeste
e Centro-Sul do Estado (STRAUBE et al., 2004). Assim, considerando toda sua área de distribuição, o Estado do
Paraná e adjacências abrigam populações muito significativas, portanto fundamentais para a conservação de
A. vinacea, em âmbito global. Aliado a isto, a estreita ligação entre a espécie e a Floresta com Araucária indica
que, no Paraná, a destruição desse tipo de vegetação reflete diretamente nestas populações. Desta forma, esse
plano apresenta informações gerais sobre a espécie, mas, principalmente, indica as ações necessárias à sua
conservação no Estado do Paraná. Essa iniciativa é inédita para a espécie, tanto em âmbito estadual quanto
nacional.

STATUS
NA NATUREZA: A maioria dos registros para o Estado do Paraná está inserida no Primeiro Planalto,
na Bacia do Rio Iguaçu, a qual está intensamente explorada, ora pelo crescimento urbano dentro
da cidade de Curitiba, ora pela extração de areia ao longo do Rio Iguaçu e seus afluentes. Devido
ao acúmulo de registros obtidos em um mesmo tipo de ambiente, supõe-se que a espécie ocupe
preferencialmente trechos de floresta ripária ao longo dos rios e venha a utilizar áreas de pinus
adjacentes, pela facilidade de deslocamento e visualização de presas.

STATUS
ÁREAS PROTEGIDAS: São conhecidos registros da espécie para o Parque Estadual João Paulo II, Parque
Regional do Iguaçu (SCHERER NETO; STRAUBE, 1995) e para o Zoológico de Curitiba (RIBAS; SANTOS, 2007).
De acordo com a proximidade e as semelhanças entre a cobertura vegetal dos locais de registro, infere-se
que a espécie potencialmente ocorra nas APAs Estaduais do Rio Iraí, do Rio Pequeno e de Piraquara.

NA NATUREZA: O papagaio-de-peito-roxo está incluído no Livro Vermelho da Fauna Ameaçada do
Paraná, sendo considerado como “quase-ameaçado” (STRAUBE, et al. 2004) . Apresenta diversos
registros na literatura indicando que é amplamente distribuída no Estado, em especial no Segundo e
Terceiro Planaltos. Para localidades de registros, ver Straube et al. (2004).
ÁREAS PROTEGIDAS: São conhecidos registros da espécie para o Parque Estadual Mata São Francisco
(BORNSCHEIN; REINERT, 2000), o Parque Estadual de Campinhos (L. M. Abe e P. Scherer Neto, em
2003, comentário pessoal), o Parque Estadual das Lauráceas (JUTGLAR, 1997) e a Estação Ecológica
Rio dos Touros (R. E. F. Santos, F. C. Straube, observação pessoal, in STRAUBE et al., 2004). A espécie
também apresenta registros no Parque Estadual de Vila Velha (ANJOS; SCHUCHMANN, 1997) na Reserva
Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Reserva Paisagem Araucária – Papagaio-do-Peito-Roxo (F.
A. Putini, R. P. S. Naccarati e H. F. Vogel, comentário pessoal). Registros recentes foram obtidos na
RPPN das Araucárias e próximo à Reserva Florestal do Pinhão (C. F. Ribas e R. E. F. Santos, observação
pessoal). Foram obtidas informações da atividade reprodutiva da espécie para a Reserva Legal da
Swedish Match, adjacente à Estação Ecológica Rio dos Touros (C. F. Ribas e R. E. F. Santos, observação
pessoal).
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4.3.3.2.15 Família Accipitridae (GAVIÕES)

insuficientes” (DD). Habita tanto florestas bem estruturadas e extensas como pequenos capões e áreas bastante
alteradas (R. E. F. Santos, observação pessoal). A coloração cinza predomina na plumagem dos indivíduos adultos,
contrastando com os calções ferrugíneos. Os imaturos apresentam plumagem em tons de creme, com estrias
escuras nos lados do corpo e da cabeça.

No Estado do Paraná existe uma grande riqueza de gaviões (Família Accipitridae), representada por 35
espécies que possuem registros comprovados. A esta família pertencem mais de dez gêneros restritos à
região neotropical (SICK, 1997). Algumas dessas espécies encontram-se seriamente ameaçadas de extinção,
em decorrência de diversos fatores de origem antrópica. Dentre eles, o desconhecimento sobre a importância
deste grupo de aves em seus ambientes, razão pela qual muitos gaviões são mortos indiscriminadamente
em decorrência da possível predação de animais domésticos ou por participarem de uma cadeia trófica
onde suas presas estão contaminadas por agrotóxicos usados em cultivos diversos. Este grupo, bastante
amplo, abrange espécies com diferentes requisitos ecológicos. Informações provenientes destas observações
podem fornecer subsídios para o aprimoramento do manejo em cativeiro. No Criadouro Científico da Itaipu
Binacional a harpia é alvo de um programa de reprodução, já havendo sucesso parcial nesse processo com
posturas e nascimentos (M. Cziulik, W. Moraes e C. Coletto, comentário pessoal).

Leucopternis lacernulatus – GAVIÃO-POMBO-PEQUENO (Temminck, 1827)
Considerado ameaçado sob a categoria “vulnerável” no Brasil (IBAMA, 2003) e no mundo (IUCN, 2007),
no Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) está classificado na
categoria de Espécie em Perigo (EN). Sua população estimada varia entre 2.500 e 9.999 indivíduos (BIRDLIFE
INTERNATIONAL, 2008) e está concentrada na Floresta Atlântica da costa brasileira, de onde é endêmico. Embora
apresente hábito solitário, pode se associar a bandos mistos de aves que seguem a mobilização das formigas de
correição para capturar invertebrados e outros pequenos animais; também há registros de indivíduos seguindo
bandos de primatas e tratores, na tentativa de se alimentar de animais que são afugentados por estes (STRAUBE
et al., 2004).

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE AS ESPÉCIES

Leucopternis polionotus – GAVIÃO-POMBO-GRANDE (Kaup, 1847)
Trata-se de uma espécie considerada “quase ameaçada” no Brasil (IBAMA, 2003) e no mundo (IUCN,
2007). No Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (2004) é considerada na categoria de
“espécie quase ameaçada” (NT). Apresenta número populacional relativamente pequeno, e acredita-se que
esteja em declínio, tornando-se cada vez mais rara devido à perda de habitat e à fragmentação dos ambientes
naturais (CHEBEZ, 1999; BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2008). Vive em florestas primárias e secundárias, desde
o nível do mar até altitudes de 1.100m (CHEBEZ, 1999; STRAUBE et al., 2004). Captura suas presas (aves,
roedores e pequenos répteis) voando baixo sobre a copa das árvores (CHEBEZ, 1999).

Espécies de ambientes florestais
Chondrohierax uncinatus – CARACOLEIRO (Temminck, 1822)
Trata-se de uma espécie com ampla distribuição, tendo sua população global estimada em 50.000500.000 indivíduos (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2008). Não é considerada ameaçada globalmente, nem em
nível nacional, apesar das evidências de declínio populacional (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2008). Habita o
interior de florestas com vegetação densa, principalmente em baixas altitudes, onde é encontrado geralmente
sozinho ou aos pares. No Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é
considerada “espécie vulnerável” (VU).

Morphnus guianensis – UIRAÇU-FALSO (Daudin, 1800)
Estima-se que sua população global seja representada por um número próximo de 1.000-10.000 indivíduos,
decrescendo rapidamente devido à perda de habitat e à caça (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2008). Por esta
razão é considerado “quase ameaçado” em nível global (IUCN, 2007) e nacional (BRASIL, 2003). No Livro
Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) está classificado na categoria
de “espécie regionalmente extinta” (RE). Habita as florestas primárias e secundárias da América Central e
América do Sul, em altitudes que vão desde o nível do mar até acima dos 1.000m s.n.m. (STRAUBE et al.,
2004), com pouco grau de intervenção (CHEBEZ, 1999). A espécie pode ser encontrada no interior de densas
florestas, beira de rios (R. E. F. Santos, P. Scherer Neto e E. Carrano, observação pessoal) ou de passagem
por áreas alteradas (P. Scherer Neto e C. F. Ribas, observação pessoal). Assemelha-se ao gavião-real Harpia
harpyja no tamanho, mas é nitidamente mais esbelto. Segundo Chebez (1999), consome presas menores em
relação à harpia, notadamente serpentes, anfíbios, aves e pequenos mamíferos de até 4 kg.

Accipiter poliogaster – TAUATÓ-PINTADO (Temminck, 1824)
É uma espécie considerada “insuficientemente conhecida” no Brasil (BRASIL, 2003), e no Livro Vermelho
da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004). Não é ameaçada em nível mundial
(IUCN, 2007). Este gavião possui hábitos discretos no interior dos ambientes florestais em que vive, o que
dificulta sua localização em campo e sua categorização em nível estadual. No interior da floresta geralmente
permanece empoleirado em posição ereta, de onde se lança com voos baixos entre a vegetação (R. E. F.
Santos, observação pessoal). É mais facilmente detectado quando sobrevoa as áreas florestais ou quando se
desloca entre fragmentos. Sua vocalização é característica e estridente. Na plumagem dos adultos, o branco
da região ventral contrasta com o dorso e cabeça escuros. Já os imaturos apresentam plumagem semelhante
ao gavião-de-penacho Spizaetus ornatus.

Harpia harpyja – HARPIA (Linnaeus, 1758)
Trata-se da maior e mais robusta águia brasileira. É considerada “quase ameaçada” em nível global
(IUCN, 2007) e nacional (BRASIL, 2003). No Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH;
BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria de “espécie criticamente em perigo” (CR), e, embora não se
tenha uma estimativa do número de indivíduos na natureza, acredita-se que esteja diminuindo rapidamente
devido, principalmente, à redução da cobertura florestal das áreas onde ocorre, além da caça e da captura
para exposição em zoológicos e museus (CHEBEZ, 1999; BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2008). Tornou-se
extremamente rara fora da Amazônia, e na Mata Atlântica ainda é encontrada esporadicamente (BENCKE
et al., 2006). A maioria de suas presas (principalmente mamíferos arborícolas) é capturada com violentas
arremetidas no estrato arbóreo superior, e ocasionalmente no chão da floresta, incluindo clareiras e lugares
abertos (CHEBEZ, 1999). Por necessitar de áreas que contemplem vastos territórios de caça e locais com
tranquilidade para nidificar, a redução contínua da cobertura florestal do Estado torna cada vez mais difícil
a sua conservação.

Accipiter superciliosus – GAVIÃO-MIUDINHO (Linnaeus, 1766)
Não é considerado ameaçado no mundo (IUCN, 2007), tampouco conforme a legislação federal (BRASIL,
2003). No Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é considerada na
categoria de Dados Insuficientes (DD). Sua população global foi estimada em menos de 10.000 indivíduos
(BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2008). Habita o estrato médio de florestas primárias e secundárias, sendo também
visto sobrevoando clareiras, capoeiras e plantações (milho e pinus). Tem comportamento solitário, mas
frequentemente são observados dois indivíduos voando juntos, podendo se tratar de casais. É encontrado ao
longo de todo o ano (STRAUBE et al., 2004).
Accipiter bicolor – GAVIÃO-BOMBACHINHA-GRANDE (Vieillot, 1817)
A população global da espécie foi estimada entre 100.000-1.000.000 indivíduos (BIRDLIFE INTERNATIONAL,
2008). Não se encontra ameaçada no mundo (IUCN, 2007), ou mesmo no Brasil (BRASIL, 2003). No Livro
Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria de “dados
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Spizaetus tyrannus – GAVIÃO-PEGA-MACACO (Wied, 1820)
É considerado “quase ameaçado” no Brasil (BRASIL, 2003). No Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no
Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é considerado na categoria de “espécie quase ameaçada” (NT),
não apresentando ainda preocupação em âmbito mundial (IUCN, 2007). Sua população global estimada
varia entre 100.000 e 1.000.000 indivíduos, estando em declínio devido à incidência dos vetores de pressão
(BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2007). Habita grandes extensões de florestas e áreas florestadas intercaladas com
ambientes abertos, frequentando inclusive matas secundárias ou de galeria (HILTY; BROWN, 1986; STILES;
SKUTCH, 1990) e áreas submetidas à extração seletiva de madeira (ALEIXO; GALETTI, 1997). Pode caçar em
voo ou a partir de poleiros, e sua alimentação consiste de pequenos vertebrados (HOYO et al., 1994).

nativos, cerrados e áreas desmatadas, mas também é encontrada em capões, bosques em regiões montanhosas
e florestas localizadas em cânions e escarpas (HILTY; BROWN, 1986; R. E. F. Santos, observação pessoal).
Em geral, é incomum ao longo de sua distribuição geográfica, mas pode ser encontrada, com frequência,
em algumas regiões ao sul do continente (BELTON, 1994; HOYO et al., 1994). Alimenta-se de uma grande
diversidade de itens, desde insetos até pequenos vertebrados, principalmente roedores e lagomorfos (SOUSA,
1999). A coruja-buraqueira – Athene cunicularia, também faz parte da alimentação da águia-chilena (R. E. F.
Santos, observação pessoal). O plantio de pinus em larga escala, que vem eliminando extensas áreas de campos
com um ritmo acelerado, poderá resultar em sua redução correspondente na população da espécie num curto
espaço de tempo (BENCKE et al., 2003).

Spizaetus melanoleucus – GAVIÃO-PATO (Vieillot, 1816)
Trata-se de uma espécie não ameaçada no mundo (IUCN, 2007), com população global estimada em
10.000-100.000 indivíduos (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2008). No Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no
Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria de “espécie em perigo” (EN). É
esparsamente distribuída no Brasil e raro na maioria das áreas onde ocorre (HOYO et al., 1994; SICK, 1997).
Ocupa diversos tipos de florestas, mas parece preferir áreas semiabertas com mosaicos de florestas altas
e campos ou cerrados, ocorrendo também ao longo de rios (HOYO et al., 1994; SICK, 1997). Alimenta-se
preferencialmente de aves de médio a grande porte, que captura voando em meio à vegetação ou nas bordas
da floresta (BENCKE et al., 2003).

Buteo albonotatus – GAVIÃO-DE-RABO-BARRADO (Kaup, 1847)
Espécie de ampla distribuição, com um contingente populacional estimado em 500.000-5.000.000
indivíduos na natureza, apresentando evidências de declínio populacional (BIRDLIFE INTERNATIONAL,
2008). Não é considerada ameaçada globalmente (IUCN, 2007). No Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no
Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria de “dados insuficientes” (DD). Habita
preferencialmente áreas abertas, podendo sobrevoar nas bordas das matas e florestas (R. E. F. Santos,
observação pessoal; STRAUBE et al., 2004). Captura aves e mamíferos de pequeno porte, podendo ainda
se alimentar de pequenos répteis (STRAUBE et al., 2004). Suas populações estão sob pressão devido à
transformação de extensas áreas de campos e cerrados, em áreas de plantio de pinus e grãos, atividade que
descaracteriza o ambiente e interfere na disponibilidade de alimento para a espécie.

Spizaetus ornatus – GAVIÃO-DE-PENACHO (Daudin, 1800)
A população global desta espécie é estimada em 10.000 – 100.000 indivíduos (BIRDLIFE INTERNATIONAL,
2008), porém não é considerada ameaçada em nível mundial (IUCN, 2007) e nacional (BRASIL, 2003).
No Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é considerada na
categoria de “espécie em perigo” (EN). É um gavião encontrado em florestas primárias e secundárias,
em matas ciliares, fragmentos florestais e em ambientes alterados, como plantios de pinus e eucalipto
(STRAUBE, 2003), porém parece preferir matas mais densas e extensas que o gavião-pega-macaco Spyzaetus
tyrannus (HOYO et al., 1994). Caça a partir de pontos escondidos na copa das árvores, realizando voos
horizontais curtos para apanhar presas sobre galhos, ou mergulhando em direção a animais que estão no
solo (ROBINSON, 1994). Suas populações, ao norte da Argentina e regiões sul e sudeste do Brasil, sofreram
declínio considerável devido ao desmatamento excessivo (HOYO et al., 1994).

Espécies de manguezal
Buteogallus aequinoctialis – CARANGUEJEIRO (Gmelin, 1788)
Espécie típica de pântanos e manguezais ao longo da costa brasileira (STRAUBE et al., 2004). A
estimativa populacional indica a existência de aproximadamente 10.000-100.000 indivíduos na natureza
(BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2008). Em nível mundial não é considerada ameaçada de extinção (IUCN, 2007).
No Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é considerada na
categoria de “espécie em perigo” (EN). É uma espécie típica de manguezais, alimentando-se exclusivamente
de caranguejos, que captura a partir de poleiros baixos ou em voo (SICK, 1997; STRAUBE et al., 2004). As
ameaças aos ambientes de manguezal são aquelas que mais impactam a sobrevivência da espécie.

Espécies de áreas abertas

STATUS
NA NATUREZA: As informações atuais sobre a ocorrência dessas espécies no Estado são escassas, o
que dificulta a categorização de cada uma em relação ao status na natureza. Algumas espécies são
realmente raras (Harpia harpyja, Spizaetus ornatus, S. melanoleucus e Buteo albonotatus). Outras, no
entanto, apresentam hábitos crípticos (Accipiter spp.), o que dificulta sua localização em campo, podendo
sua população ser subestimada. Em contrapartida, outras espécies têm sido encontradas com maior
frequência, apesar das ameaças às mesmas crescerem continuamente.

Harpyhaliaetus coronatus – ÁGUIA-CINZENTA (Vieillot, 1817)
É uma espécie considerada “vulnerável” (VU) no Brasil (BRASIL, 2003) e no Livro Vermelho da Fauna
Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004); e “em perigo” no mundo (IUCN, 2007). Estima-se
que haja na natureza entre 250-999 indivíduos, e encontra-se em severo declínio em decorrência da redução
e fragmentação de suas populações, além da forte pressão a que a espécie e seu habitat estão submetidos
(BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2008). É observada em paisagens abertas, com árvores e arbustos esparsos,
frequentando também áreas florestais em regiões escarpadas (COLLAR et al., 1992). Os hábitos de caça da
espécie são pouco conhecidos, havendo indicação de que espreita suas presas a partir de um ponto fixo
(SICK, 1997). É afetada diretamente pela rápida conversão dos campos nativos em plantações de pinus, devido
à eliminação progressiva de grandes extensões do seu habitat principal (ALBUQUERQUE, 1983, 1986). Além
disso, a conversão dos campos para a agricultura, principalmente o cultivo de soja em grande escala, afeta
negativamente o habitat de caça da espécie (BENCKE et al., 2003).

Chondrohierax uncinatus – CARACOLEIRO
Espécie bastante rara, com registros concentrados na planície litorânea e no Parque Nacional do Iguaçu
(STRAUBE et al. 2004), no Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é
considerada na categoria de “espécie vulnerável” (VU). As informações existentes, segundo o referido livro,
indicam sua ocorrência para a Ilha do Mel (MORAES, 1991) e Floresta Estadual do Palmito (KLEMANN JÚNIOR,
2002; CARRANO, 2006), município de Paranaguá; Ilha Rasa, município de Guaraqueçaba (CARRANO; SCHERER
NETO, 2000); e Parque Nacional do Iguaçu (BORNSCHEIN; STRAUBE, 1991). A única pele existente no Museu de
História Natural Capão da Imbuia é procedente desta Unidade de Conservação.

Buteo melanoleucus – ÁGUIA-CHILENA (Vieillot, 1819)
Trata-se de uma espécie considerada não ameaçada globalmente (IUCN, 2007). Estima-se que haja entre
10.000 e 100.000 indivíduos na natureza, com suspeita de declínio. Habita ambientes abertos, como campos
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Accipiter poliogaster – TAUATÓ-PINTADO
Espécie pouco conhecida no Paraná, apresentando poucas informações, na maioria dos casos encontros
esporádicos e pontuais, no Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é
considerada na categoria de “espécie com dados insuficientes” (DD). Conforme a literatura, alguns registros
são apresentados desde a Floresta Ombrófila Densa da baixada litorânea e da Serra do Mar até a Floresta
Estacional Semidecidual do oeste do Estado, sendo que a maioria das informações foi obtida em locais sob
o domínio da Floresta Ombrófila Mista (KOCH; BÓÇON, 1994; CARRANO et al., 2001; SOBÂNIA et al., 2003;
STRAUBE, 2003; STRAUBE et al., 2004; CARRANO, 2006; SILVA et al., 2008; SANTOS, 2008). Mais detalhes
podem ser consultados em Straube et al. (2004). Habita o interior de florestas até mesmo alteradas e
bastante fragmentadas (R. E. F. Santos, observação pessoal) e pode estar sendo subestimada em pesquisas
de campo devido ao hábito críptico. Em áreas florestais das Indústrias Klabin, em Telêmaco Borba, três
indivíduos foram avistados em voo por um grupo de ornitólogos paranaenses em 2003 (P. Scherer Neto,
observação pessoal). Recentemente um adulto foi fotografado na Fazenda Benfica, município de Fernandes
Pinheiro (SANTOS, 2008). Um exemplar, procedente de São Luiz do Purunã, município de Balsa Nova, está
atualmente depositado no Museu de Ciências Naturais da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Leucopternis polionotus – GAVIÃO-POMBO-GRANDE
Apresenta vários registros em território paranaense, principalmente em áreas de Floresta Ombrófila
Mista. Segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) está
classificada na categoria “espécie quase ameaçada” (NT). Ocorre desde a planície litorânea e Serra do Mar até
o oeste e noroeste do Estado, existindo um grande número de informações sobre sua ocorrência no Estado
(STRAUBE et al., 2004). Registros inéditos indicam sua ocorrência para o distrito do Bugre, município de
Balsa Nova (SANTOS et al., 2004); Fazenda São Sebastião, município de Palmas (R. E. F. Santos, observação
pessoal); margens do Rio Iguaçu no município de Reserva do Iguaçu, (R. E. F. Santos, observação pessoal);
algumas localidades do município de Bituruna (R. E. F. Santos e C. F. Ribas, observação pessoal); arredores
da represa da Guaricana (R. E. F. Santos, observação pessoal); e Campina Grande do Sul, dois exemplares no
Museu de História Natural Capão da Imbuia, procedente da Fazenda Capivary.
Buteogallus aequinoctialis – CARANGUEJEIRO
Espécie bastante escassa, apresentando registros para as baías de Guaraqueçaba, Antonina e Paranaguá
(STRAUBE et al., 2004), no Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004)
é considerada na categoria de “espécie em perigo” (EN). Algumas informações importantes são citadas para a
APA Estadual de Guaratuba (STRAUBE, 1990) e Ilha do Mel (MORAES, 1991). A espécie também é citada para o
Ribeirão dos Correias, município de Paranaguá (CARRANO, 2006). No entanto, durante 25 incursões percorrendo
de barco este rio, o caranguejeiro não foi constatado (C. F. Ribas, comentário pessoal) Em alguns locais, a
espécie habita os mesmos manguezais que seu congênere B. urubitinga (C. F. Ribas, comentário pessoal).

Accipiter superciliosus – GAVIÃO-MIUDINHO
A escassez de informações sobre o gavião-miudinho no Estado provavelmente esteja mais relacionada
à identificação imprecisa em campo ou ao comportamento inconspícuo da espécie ao invés da raridade
do táxon. Segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004)
é considerada na categoria de “espécie com dados insuficientes” (DD). No Paraná existem três registros
históricos, para os municípios de Cândido de Abreu, Turvo e Paulo Frontin, e uma visualização na Serra do
Mar, no ano de 1986 (P. Scherer Neto e J. L. B. Albuquerque). Uma série de observações recentes obtidas na
região Norte de Santa Catarina, nos municípios de Timbó Grande, Lebón Régis, Rio Negrinho (R. E. F. Santos,
observação pessoal) e Itapoá (E. W. Patrial e R. E. F. Santos, observação pessoal), sugere que a espécie não
seja rara em áreas que apresentam remanescentes florestais em bom estado de conservação no sul do Estado.

Harpyhaliaetus coronatus – ÁGUIA-CINZENTA
Espécie bastante rara, apresenta registros em poucas localidades do Paraná, principalmente na região
dos Campos Gerais. As primeiras informações para o Paraná foram coletas efetuadas por Johann Natterer,
em 1820, na Fazenda Pitangui, município de Ponta Grossa, e por Ernst Garbe, em Castro, no ano de 1907
(STRAUBE; SCHERER NETO, 2001). Existem informações para o sul do Estado e também para o noroeste
(KAJIWARA et al., 2001 e STRAUBE et al., 2004). No Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná
(MIKICH; BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria de “espécie vulnerável” (VU). Indícios da reprodução
da espécie foram obtidos em Piraí do Sul, onde um casal vem sendo monitorado e quatro indivíduos já foram
vistos juntos (P. Scherer Neto, R. E. F. Santos e E. W. Patrial, observação pessoal). Registros adicionais são
citados para a Escarpa Devoniana, distrito do Bugre, município de Balsa Nova (SANTOS et al., 2004); Fazenda
São Sebastião, município de Palmas (R. E. F. Santos e E. W. Patrial); e Fazenda Santa Rita, municípios de Piraí
do Sul e Ventania (P. Scherer Neto, R. E. F. Santos, E. W. Patrial e L. Klemann Júnior, observação pessoal).

Accipiter bicolor – GAVIÃO-BOMBACHINHA-GRANDE
Talvez seja a espécie mais frequentemente observada no Paraná dentre os representantes do gênero
tratados no presente Plano de Ação. Mesmo assim, pode ser subestimada durante pesquisas de campo em
decorrência do hábito discreto e do ambiente florestal que ocupa. No Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no
Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) está classificada na categoria de “espécie com dados insuficientes”
(DD). Apresenta alguns registros da espécie, todos para a Floresta Ombrófila Mista. No entanto, o gaviãobombachinha conta com várias observações no litoral do Estado, tanto na Floresta Ombrófila Densa de Terras
Baixas (KLEMANN JÚNIOR, 2002; STRAUBE; URBEN FILHO, 2005; CARRANO, 2006; R. E. F. Santos, observação
pessoal), como em manguezais (C. F. Ribas, comentário pessoal). Em março de 2004, um indivíduo foi anilhado
na Floresta Estadual do Palmito por E. Carrano e R. E. F. Santos (CARRANO, 2006). Registros adicionais foram
obtidos na Fazenda São Sebastião, município de Palmas (R. E. F. Santos e E. W. Patrial, observação pessoal);
na Fazenda Santa Rita, município de Piraí do Sul (P. Scherer Neto, R. E. F. Santos e E. W. Patrial, observação
pessoal); e na Fazenda Nossa Senhora de Lourdes, município de Diamante do Sul (SANTOS et al., 2008).

Buteo melanoleucus – ÁGUIA-CHILENA
Espécie comumente encontrada em áreas que apresentam campos naturais na região dos Campos
Gerais. É frequente nos campos de Ponta Grossa, Castro, Piraí do Sul, Ventania, Jaguariaíva, Sengés e
Palmas. Informações obtidas em Jaguariaíva, durante dois anos de pesquisa, indicam que a espécie utiliza
sedentariamente paredões rochosos e cânions apenas durante poucos meses do inverno, provavelmente
durante o período reprodutivo. Desaparece da área na primavera e retorna ao mesmo local no ano subsequente,
aparentemente realizando deslocamentos sazonais (R. E. F. Santos, observação pessoal).

Leucopternis lacernulatus – GAVIÃO-POMBO-PEQUENO
Espécie rara, restrita à Floresta Ombrófila Densa do complexo montanhoso da Serra do Mar e planície
litorânea, no Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é considerada
na categoria de “espécie em perigo” (EN). As informações disponíveis sobre sua ocorrência indicam sua
presença em Guaraqueçaba (STRAUBE et al., 2004; STRAUBE; URBEN FILHO, 2005); Ilha do Mel (MORAES,
1991) e Floresta Estadual do Palmito (KLEMANN JÚNIOR, 2002; CARRANO, 2006; R. E. F. Santos, observação
pessoal), município de Paranaguá; Guaricana e Santa Cruz, município de Guaratuba (STRAUBE et al., 2004);
represa da Guaricana, município de São José dos Pinhais (STRAUBE et al., 2004); e Rio Saí-Guaçu, divisa com
Santa Catarina (R. E. F. Santos, observação pessoal).

Buteo albonotatus – GAVIÃO-DE-RABO-BARRADO
Apresenta pouquíssimas informações sobre sua ocorrência no Paraná. Segundo o Livro Vermelho da
Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria de “espécie com
dados insuficientes” (DD). Os registros conhecidos foram obtidos no Parque Estadual de Vila Velha (Scherer
Neto, observação pessoal); Parque Estadual do Cerrado (Scherer Neto, observação pessoal), na BR-277 em
Palmeira (Scherer Neto, observação pessoal, 2004); e na Estação Ecológica do Caiuá (Scherer Neto e Carrano,
comentário pessoal, 2004). Foi encontrado recentemente no distrito do Bugre, município de Balsa Nova,
onde um indivíduo foi visto do alto da Escarpa Devoniana, de passagem pela região, cruzando o município
de Araucária e entrando em Curitiba (R. E. F. Santos, observação pessoal).
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Morphnus guianensis – UIRAÇU-FALSO
A única informação da espécie para o Paraná é uma coleta efetuada no município de Marechal Cândido
Rondon, em 1964 (BORNSCHEIN e STRAUBE 1991, STRAUBE et al. 2004). Apesar de ser considerado
regionalmente extinto no Estado, o encontro da espécie em Santa Catarina (ALBUQUERQUE 1983) sugere a
possibilidade de ocorrência atual no Paraná em áreas que ainda apresentam grandes maciços florestais.







Harpia harpyja – HARPIA
O rico material depositado no MHNCI comprova a ocorrência da espécie, no passado, nos municípios de
General Carneiro, Palmas, Turvo, Laranjeiras do Sul e Cascavel, havendo ainda uma menção de um exemplar
capturado na região de Londrina durante a década de 30 (STRAUBE et al. 2004). A região de General Carneiro
ainda conserva algumas áreas florestais expressivas, pertencentes a empresas madeireiras, e o município
de Turvo abriga a Reserva Indígena Marrecas, locais estes onde é possível que a espécie ainda ocorra. No
entanto, a maioria das localidades com registros históricos encontra-se, hoje, devastada, em decorrência do
avanço da fronteira agrícola ocorrido nas últimas décadas. A única informação recente da espécie no Estado
é uma observação no litoral, na divisa dos Estados do Paraná e Santa Catarina, no Rio Saí-Guaçu (SCHERERNETO e RIBAS 2004).

AMEAÇAS
destruição e alterações do habitat
atropelamento
predação de ninhos
caça e abate
presença de substâncias tóxicas (agrotóxicos) de efeito cumulativo na cadeia trófica
ÁREAS PROTEGIDAS
A maioria das espécies contempladas nos Planos de Ação ocorre em áreas protegidas, obedecendo
especificamente aos ambientes existentes em cada uma e às exigências ecológicas de cada espécie.
Maiores informações podem ser obtidas em Straube et al. (2004).






Spizaetus tyrannus – GAVIÃO-PEGA-MACACO
Uma das espécies de grande porte mais encontradas no Estado. Conta com vários registros em diferentes
formações florestais, desde a planície litorânea até o extremo oeste. Tem sido amplamente registrada durante
trabalhos de campo, comumente visto sobrevoando fragmentos florestais. A facilidade de detecção por meio
de sua vocalização pode ser um dos fatores responsáveis pelo grande volume de registros da espécie.



MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
políticas públicas e legislação
proteção da espécie e seu habitat
pesquisa científica
manejo das populações em cativeiro
projetos de reintrodução
RECOMENDAÇÕES FINAIS
A conservação de algumas espécies bastante raras no Estado depende do esforço conjunto de toda a
comunidade, pois diferentes formas de impacto contribuem crescentemente para o declínio acentuado
que vem ocorrendo em populações de alguns gaviões. O desenvolvimento econômico deve seguir modelos
sustentáveis, aliados à conservação da biodiversidade. No entanto, o que tem acontecido nas últimas
décadas é a destruição indiscriminada dos ambientes naturais originalmente ocupados por essas espécies
e o abate por pessoas que desconhecem a importância da manutenção desses predadores no ecossistema.
Medidas urgentes são necessárias para a conservação de algumas espécies no Paraná, e, caso as ações
propostas nos Planos sejam exercidas, algumas dessas espécies terão chances de se manter no futuro.

Spizaetus melanoleucus – GAVIÃO-PATO
Espécie bastante rara, apresentando poucos registros no Paraná. A única pele depositada no MHNCI
foi obtida na década de 40, no município de Rio Negro, sul do Estado. No Museu Sete Quedas, localizado
em Guaíra, existe um exemplar obtido em Marechal Cândido Rondon, na década de 60 (STRAUBE et al.
2004). Outros registros são apresentados por Straube et al. (2004) para as seguintes localidades: represa
de Guaricana, divisa dos municípios de São José dos Pinhais e Guaratuba (STRAUBE 1990, obs. pess. P.
Scherer-Neto); Limeira, Serra da Prata, município de Guaratuba (com. pess. F. C. Straube, M. R. Bornschein,
B. L. Reinert e M. Pichorim); município de General Carneiro (com. pess. D. Kajiwara e J.L.B. Albuquerque);
município de Turvo (obs. pess. A. Urben-Filho, in litt.); e localidade de Varanal, médio Rio Tibagi (ANJOS e
SCHUCHMANN 1997, ANJOS et al. 1997). Alguns registros inéditos também são citados: Bairro Alto, Antonina
(obs. pess. P. Scherer-Neto); Estrada da Graciosa (obs. pess. R. E. F. Santos, E. W. Patrial e L. W. Patrial);
Reserva Legal da Swedich Match, município de Reserva do Iguaçu e Fazenda Lageado Grande, município de
Bituruna e Palmas (SANTOS e RIBAS, em prep.); Fazenda Capivary, Campina Grande do Sul (com. pess. L.
Klemann-Jr.).

Aves de campos e várzeas
Em decorrência da atividade humana, intensificada a partir do final do século XIX, a cobertura vegetal do
Estado do Paraná foi bastante modificada, restando atualmente apenas 9% de remanescentes em bom estado
de conservação, incluindo cerca de 2% em áreas protegidas (RODERJAN et al., 2002). Devido às alterações
ambientais que ocorrem com grande velocidade nas áreas abertas pela facilidade de implantação de atividades
agrossilvipastoris, as espécies dependentes deste tipo de ambiente são as primeiras a desaparecer. Atualmente, os
campos e várzeas são tipologias fortemente ameaçadas, pois estão sendo constantemente convertidas em áreas
produtivas sem que a legislação ambiental seja respeitada na maioria dos casos. Entre as principais consequências
dessas atividades estão os processos erosivos, o assoreamento e a contaminação dos rios por agrotóxicos, e a
perda de biodiversidade, tanto da fauna como da flora, constituídas por comunidades perfeitamente adaptadas às
condições restritivas dos ambientes em que ocorrem (KOZERA, 2008). No Paraná tem-se cinco regiões distintas
de campos limpos: os campos de Curitiba (1.740km2) e Castro (1.290km2) no Primeiro Planalto; os Campos Gerais
(19.060km2) no Segundo Planalto; e os campos de Guarapuava (4.135km2) e Palmas (2.350km2) no Terceiro Planalto;
além de pequenas áreas nos municípios de Laranjeiras do Sul e Goio-Erê.
Os Planos referem-se a algumas espécies ameaçadas de extinção no Paraná que habitam campos
naturais e várzeas, mesmo que sazonalmente: o curiango-do-banhado Eleothreptus anomalus, o tio-tio,
Phacellodomus striaticollis, o papa-moscas-canela, Polystictus pectoralis, o papa-moscas-do-campo, Culicivora
caudacuta, a noivinha-de-rabo-preto, Xolmis dominicanus, o galito, Alectrurus tricolor, o caminheiro-grande,
Anthus nattereri, a patativa, Sporophila plúmbea, e os caboclinhos S. bouvreuil, S.hypoxantha, S.palustris,
S.cinnamomea e S.melanogaster.

Spizaetus ornatus – GAVIÃO-DE-PENACHO
Espécie bastante escassa, apresentando poucos registros em território paranaense. No MHNCI existe
uma pele com procedência imprecisa para a divisa do Paraná com o Estado de São Paulo. Outras informações
históricas são citadas para os municípios de Kaloré e Guaíra (SCHERER NETO e STRAUBE 1995, STRAUBE et al.
2004). Mais recentemente a espécie foi localizada nos municípios de Jaguariaíva (CARRANO e RIBAS 2000,
obs. pess. R. E. F. Santos e E. W. Patrial); Palmas (com. pess. D. Kajiwara); e Serranópolis do Iguaçu (F. C.
Straube, A. Urben-Filho, J. F. Cândido-Jr., D. Morimoto e M. Oliveira in STRAUBE et al. 2004). Mais detalhes
podem ser consultados em Straube et al. (2004). Uma coletânea de dados inéditos sobre a ocorrência da
espécie no norte do Estado foi publicada recentemente (RIBAS e SANTOS 2008). Registros adicionários ainda
foram obtidos no município de Bituruna (SANTOS e RIBAS, em prep.).
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Eleothreptus anomalus – CURIANGO-DO-BANHADO (Gould, 1838)
Este bacurau habita preferencialmente campos e margens de banhados (SICK 1997). Segundo o Livro Vermelho
da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria de “espécie vulnerável”
(VU). Há evidente dimorfismo sexual, tanto na plumagem e morfologia das asas, quanto na morfometria. As
fêmeas são maiores do que os machos, com cerca de 210mm de comprimento e 64g, enquanto machos têm cerca
de 187mm de comprimento total e 53g. Pode ser observado solitário ou em pequenos grupos de até sete indivíduos
(A. M. K. Uejima e R. E. F. Santos, comentário pessoal). O período de atividades reprodutivas relativas à postura
e incubação de ovos pelas fêmeas e cuidados desta com a prole ocorre entre meados de setembro e meados de
dezembro, e os ovos são cor-de-creme, com manchas marrons, mais concentradas e escuras no polo rômbico (A.
M. K. Uejima, observação pessoal). A pressão exercida pelas atividades agropastoris tem causado grande perda
de habitat, contribuindo para a escassez da espécie (COLLAR et al., 1992). São conhecidas apenas cerca de 20
localidades de ocorrência desta espécie, nas regiões centro-oeste, sudeste e sul brasileiras, norte de Argentina e
Paraguai (LOWEN, 1999). No Estado do Paraná é considerado ameaçado na categoria “vulnerável” (STRAUBE et al.,
2004), não havendo informações suficientes para esta espécie compor a lista nacional (DD).

Xolmis dominicanus – NOIVINHA-DE-RABO-PRETO (Vieillot, 1823)
Apesar de ser encontrada com frequência nos campos naturais do Paraná, esta espécie tem uma distribuição
restrita a uma pequena área do sul da América do Sul, no Brasil, Uruguai, Argentina e possivelmente no
leste do Paraguai (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2000). É considerada “vulnerável” em nível mundial (IUCN,
2008) e nacional (BRASIL, 2003). No Paraná, segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do
Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria de “espécie em perigo” (EN). A perda contínua
de habitat pode ocasionar um expressivo decréscimo em suas populações. Habita várzeas, campos secos
em locais com afloramentos rochosos e até mesmo áreas cultivadas ou com solo exposto. É observada aos
casais na maioria dos casos, ocorrendo em baixas densidades; no entanto, eventualmente podem ser vistas
concentrações de até 70 indivíduos (G. N. Maurício in BENCKE et al., 2003). Consome basicamente insetos
e pode aproveitar áreas recém-queimadas para buscar alimento, a exemplo de Xolmis cinerea. A espécie
desapareceu de cinco das sete províncias argentinas de onde era conhecida devido ao plantio excessivo
de pinus e ao desenvolvimento turístico (FRAGA, 2001). Dessa forma, se nenhuma ação for tomada para
conservar os campos e várzeas do Paraná, ocorrerá o mesmo no Estado.

Phacellodomus striaticollis – TIO-TIO (d’Orbigny e Lafresnaye, 1838)
É uma espécie restrita à região Sul do Brasil, ocorrendo no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Neste último estado é bastante comum, sendo encontrada com frequência em áreas abertas e úmidas. Segundo
o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria
de “espécie vulnerável” (VU). Habita várzeas, e geralmente se abriga nas bordas de florestas de galeria,
formadas principalmente pelo branquilho (Sebastiania commersoniana). No Paraná é considerado “vulnerável”
e sua distribuição no Estado é pouco conhecida (STRAUBE et al., 2004). Pode colonizar várzeas antes não
habitadas pela espécie, até mesmo após incêndios que queimaram toda a vegetação do local (SANTOS, 2008).

Alectrurus tricolor – GALITO (Vieillot, 1816)
O galito é uma ave com hábitos migratórios que ocorre pontualmente em algumas localidades do Brasil
central até a região Sul, além da Bolívia, Paraguai e Argentina (SICK, 1997). É uma espécie ameaçada em
nível mundial (IUCN, 2008) e nacional (BRASIL, 2003) sob a categoria “vulnerável”. No Paraná está “em
perigo” (STRAUBE et al., 2004) e pode-se afirmar que ocorre ocasionalmente e em baixas densidades, pois
as áreas potenciais de ocorrência da espécie são intensamente estudadas, porém as informações disponíveis
são bastante escassas. Costuma habitar campos úmidos caracterizados pela presença marcante de ciperáceas
e asteráceas, e permanece no mesmo local durante os meses em que está presente (outubro a dezembro),
podendo vir a reproduzir (SANTOS, 2007). O macho escolhe arbustos, capins ou outras estruturas mais altas,
de onde executa voos curtos para capturar pequenos insetos, que compõem a base de sua alimentação
(e.g. lepidópteros); já as fêmeas são encontradas em locais mais baixos, entre a vegetação (R. E. F. Santos,
observação pessoal). Esta espécie tem desaparecido dos locais onde os campos e cerrados foram modificados,
permanecendo apenas em áreas ainda conservadas (STRAUBE et al., 2004).

Scytalopus iraiensis – MACUQUINHO-DA-VÁRZEA (Bornschein, Reinert e Pichorim, 1998)
Segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004), está
classificada na categoria de “espécie em perigo” (EN). Está contemplada em Plano de Conservação específico.
Polystictus pectoralis – Papa-moscas-canela (Vieillot, 1817)
O papa-moscas-canela tem uma distribuição bastante localizada e disjunta, ocorrendo em poucos
locais desde o norte do Brasil até o Rio Grande do Sul (BENCKE et al., 2003; BIRDLIFE INTERNATIONAL,
2008). É ameaçada no Brasil, estando protegida segundo a legislação federal, e se aproxima da condição
de “vulnerável” em nível mundial (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2000), estando atualmente na categoria
“quase ameaçada” (IUCN, 2008). Segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH;
BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria de “espécie com dados insuficientes” (DD). No Paraná é pouco
conhecida, e pode estar sendo subestimada em alguns locais que apresentam o ambiente preferencialmente
utilizado (STRAUBE et al., 2004). Este pequeno pássaro insetívoro habita capinzais com arbustos, ou seja,
campos sujos, ambiente que quase não existe mais devido ao sobrepastoreio e ao manejo com fogo nas áreas
utilizadas para a pecuária (BENCKE et al., 2003).

Anthus nattereri – CAMINHEIRO-GRANDE (Sclater, 1878)
O caminheiro-grande é uma ave pouco conhecida e ameaçada em grande parte de sua distribuição. Já foi
considerada “em perigo” na lista mundial, no entanto atualmente recebe o status “vulnerável”, pois pesquisas
recentes, na Argentina e Paraguai, sugerem que a espécie seja mais comum e com uma distribuição mais ampla
que anteriormente conhecida (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2008). No Brasil também é “vulnerável” (BRASIL,
2003) e no Estado do Paraná ainda não existem informações disponíveis para enquadrá-la seguramente em uma
categoria de ameaça, estando como “dados insuficientes” (STRAUBE et al., 2004). Habita campos nativos ou já
cultivados, onde o uso do solo, quando existe, restringe-se à pecuária extensiva (BENCKE et al., 2003). Ocorre
em campos limpos relativamente úmidos e também em áreas com afloramentos rochosos (BENCKE et al., 2003). É
basicamente insetívoro e pode consumir pequenas sementes que encontra no solo. Devido à inconspicuidade, à
semelhança com seus congêneres e ao período que permanece sem vocalizar, é possível que não seja constatada
durante trabalhos de campo, sendo subestimada em várias localidades (STRAUBE et al., 2004).

Culicivora caudacuta – PAPA-MOSCAS-DO-CAMPO (Vieillot, 1818)
Ocorre nas paisagens abertas da Bolívia, Paraguai, Argentina e Brasil (SICK, 1997). No Paraná, habita
campos sujos e capinzais presentes em paisagens abertas no Cerrado da região Nordeste, nos Campos Gerais e
em várzeas próximas à capital. É considerada “vulnerável” em nível mundial (IUCN, 2008), nacional (BRASIL,
2003) e estadual (STRAUBE et al., 2004). Vive aos pares ou em pequenos grupos familiares e se alimenta de
insetos (BENCKE et al., 2003), consumindo ocasionalmente sementes de gramíneas (RIDGELY; TUDOR, 1994;
PARKER; WILLIS, 1997). Embora ainda ocorra em várias localidades do Estado, os ambientes utilizados pelo
papa-moscas-do-campo vêm sendo convertidos em áreas produtivas em um ritmo muito acelerado, o que
certamente contribui para que ocorra um rápido declínio em suas populações.

Sporophila plumbea – PATATIVA (Wied, 1830)
Segundo Ridgely e Tudor (1989), a patativa possui ampla distribuição na América do Sul, sendo conhecidas
duas populações distintas, uma delas mais ao norte (Colômbia, Venezuela, Guianas e limite setentrional do Brasil)
e outra ao sul (Peru, Bolívia, Paraguai, centro e sul do Brasil). Embora não seja considerada ameaçada de extinção
nas listas mundial e nacional, no Paraná é “vulnerável”, principalmente por ser muito visada para o cativeiro
(STRAUBE et al., 2004). Consome sementes de capins nativos; no entanto, sabe-se que vários representantes do
gênero também ingerem artrópodos, importantes durante o desenvolvimento dos filhotes (SICK, 1997). Apesar
de ser mais numerosa na região do Cerrado, no sul do Brasil tornou-se muito escassa (BELTON, 1994), quase não
havendo mais patativas no Rio Grande do Sul (BENCKE et al., 2003), além das informações nos municípios de
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2008); no Brasil e no Estado do Paraná está “em perigo” (BRASIL, 2003; STRAUBE et al., 2004). Vive em
áreas de campo sujo e de banhados, e geralmente é visto fazendo parte de grupos interespecíficos com S.
hypoxantha, S. plumbea e S. melanogaster, porém em menor número (STRAUBE et al., 2004). Talvez a espécie
habite temporariamente áreas campestres do Paraná apenas de passagem durante as migrações de ida até
as regiões de invernagem e de regresso às áreas de reprodução (BENCKE et al., 2003). A destruição dos
ambientes campestres que habita, devido ao crescimento da agricultura, silvicultura e pecuária, representa
a maior ameaça às pequenas populações remanescentes da espécie, que se encontram, atualmente, em rápido
declínio (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2008).

Vacaria (BELTON 1974, 1994; E. Carrano, in litt.), Bom Jesus (C. S. Fontana, G.N. Maurício, in litt.), Jaquirana e
São Francisco de Paula (R. E. F. Santos, observação pessoal). No Paraná ainda é vista com frequência em algumas
localidades dos Campos Gerais, mas a conversão dos campos naturais principalmente em áreas de cultivo de soja
e pinus tem destruído grande parte do ambiente onde ocorre.

Sporophila bouvreuil – CABOCLINHO (Statius Muller, 1776)
O caboclinho S. bouvreuil possui uma ampla distribuição na América do Sul, e no Brasil existem três
subespécies, conforme Sick (1997): 1) S. b. bouvreuil ocorre da desembocadura do Rio Amazonas ao nordeste
de São Paulo e Goiás e o macho apresenta coloração canela-avermelhada, com o boné, cauda e asas negros
com um nítido espéculo branco; 2) S. b. pileata ocorre no Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do
Sul e países vizinhos e caracteriza-se pela coloração esbranquiçada do ventre e pardo-acinzentada, meio
desbotada, da região dorsal, tendo apenas o boné negro; 3) S. b. crypta é endêmica do Rio de Janeiro,
semelhante ao anterior, no entanto sem o boné preto, possuindo plumagem parecida com a da fêmea. Após
o período reprodutivo os machos das populações meridionais mudam para uma plumagem de eclipse e até
a cor do bico deixa de ser negra, passando para o amarelo (SICK, 1997). Não consta nas listas de espécies
ameaçadas do mundo ou do Brasil, e no Paraná recebe o status “quase ameaçado” (STRAUBE et al., 2004). É
migratório e comumente encontrado ao longo de sua distribuição, mas não conta com muitas informações
no Estado e sofre forte pressão de captura ilegal, o que tem contribuído para o declínio de suas populações.

Sporophila melanogaster – CABOCLINHO-DE-BARRIGA-PRETA (Pelzeln, 1870)
Restrito ao território brasileiro, o caboclinho-de-barriga-preta reproduz na região dos Campos de Cima
da Serra, do Rio Grande do Sul e sudeste de Santa Catarina (BENCKE et al., 2003), ocorrendo em campos
úmidos, em uma região com muitos afloramentos areníticos em altitudes elevadas (aproximadamente 8001000m s.n.m.) (R. E. F. Santos, observação pessoal). Segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no
Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria de “espécie vulnerável” (VU). Após
o período reprodutivo, migra em direção ao sudeste e região central do Brasil, quando passa pelo Paraná e
chega até Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal, onde inverna (RIDGELY; TUDOR, 1989; SICK, 1997; BENCKE
et al., 2003; BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2008). No Paraná, os Campos Gerais e os campos cerrados da região
de Jaguariaíva, provavelmente sejam paradouros migratórios da espécie durante sua viagem às áreas de
invernagem (ANJOS; GRAF, 1993; CARRANO; RIBAS, 2000; BENCKE et al., 2003).

Sporophila hypoxantha – CABOCLINHO-DE-BARRIGA-VERMELHA (Cabanis, 1851)
Ocorrendo na Bolívia, Paraguai, norte da Argentina, Uruguai e Brasil, o caboclinho-de-barriga-vermelha
apresenta populações talvez mais numerosas que as demais espécies contempladas no presente Plano, o que
faz com que não seja considerado espécie ameaçada na lista mundial, principalmente devido à redução dos
ambientes naturais onde ocorre e à perseguição incessante para captura ilegal, criação em cativeiro e tráfico
(STRAUBE et al., 2004). Segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS,
2004) é considerada na categoria de “espécie quase ameaçada” (NT). Habita banhados com capinzais densos
e altos, mas também é encontrada em áreas alteradas (R. E. F. Santos, observação pessoal). Reproduz na
região dos Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul e outras localidades dos países vizinhos, de onde
partem para o Brasil central, estabelecendo-se em suas áreas de invernagem (BENCKE et al., 2003). Entre
os meses de julho e novembro a espécie tem sido encontrada apenas no centro, norte e nordeste de sua
distribuição, onde compõe grandes bandos mistos com outras espécies de Sporophila, sendo muitas vezes a
espécie mais abundante (SICK, 1997; BENCKE et al., 2003). O deslocamento desses grupos segue o período
de maturação das sementes dos capins que consomem.

STATUS

NA NATUREZA
Eleothreptus anomalus – CURIANGO-DO-BANHADO
É encontrado com frequência em algumas localidades do Estado que apresentam campos nativos ou
várzeas não muito perturbadas. Segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH;
BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria de “espécie vulnerável” (VU). A espécie ocorre em campos de
inundação e banhados planálticos do Alto Rio Iguaçu, na Região Metropolitana de Curitiba e em áreas de
campos naturais e Floresta Ombrófila Mista Aluvial do Segundo Planalto. No Parque Estadual de Vila Velha
há uma população residente encontrada ao longo de todo o ano. O Parque Estadual de Vila Velha abriga a
maior população de Eleothreptus anomalus conhecida até o momento, ao longo de toda a sua distribuição
(UEJIMA; BORNSCHEIN, 2007). No Parque Estadual do Guartelá também é comum (M. R. Bornschein e B. L.
Reinert in BENCKE et al., 2006). Existem registros também para várzeas da região de São José dos Pinhais
(BORNSCHEIN et al., 1998; R. L. M. Sobânia, E. W. Patrial e R. E. F. Santos, observação pessoal); Piraquara
(SANTOS, 2008); Balsa Nova (R. E. F. Santos, observação pessoal; E. Carrano, comentário pessoal); Fazenda
Rio Grande (E. Carrano, comentário pessoal); Mandirituba (R. E. F. Santos, observação pessoal); Araucária (E.
Carrano, comentário pessoal); e Jaguariaíva (SANTOS, 2007).

Sporophila palustris – CABOCLINHO-DE-PAPO-BRANCO (Barrows, 1883)
O caboclinho-de-papo-branco reproduz durante o verão em uma pequena área da Argentina, Uruguai,
possivelmente no Paraguai, e, no Brasil, apenas no Rio Grande do Sul (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2008).
Logo após, migra para a região central do Brasil, ocorrendo de passagem ou como visitante de inverno
na Bahia, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e provavelmente em
Tocantins e Santa Catarina (COLLAR et al., 1992; BENCKE et al., 2003; BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2008).
Habita capinzais altos e alagados, tendo forte relação com os ambientes úmidos (RIDGELY e TUDOR, 1989;
SICK, 1997). Agrupa-se com outras espécies do gênero, no entanto, geralmente é um elemento raro no bando
(RIDGELY; TUDOR, 1989; C. F. Ribas, comentário pessoal). Sua população mundial estimada é de menos de
2.500 indivíduos, e está em declínio acentuado, além das áreas de reprodução se encontrarem atualmente
bastante fragmentadas (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2008).

Phacellodomus striaticollis – TIO-TIO
É uma espécie escassa no Paraná. Segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH;
BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria de “espécie vulnerável” (VU). Ocorrendo pontualmente em algumas
localidades, geralmente é encontrada aos casais ou em pequeno número, não sendo um elemento abundante nas
comunidades de aves de várzeas. Os registros em território paranaense são: Curitiba (PELZELN, 1871; STRAUBE,
1993); Tijucas do Sul (P. Scherer Neto, observação pessoal, 1987); Bosque Capão da Imbuia, em uma várzea
antigamente localizada na cidade de Curitiba (ANJOS, 1990; ANJOS; LAROCA, 1990); várzeas do alto Rio Iguaçu,
divisa dos municípios de Araucária e Balsa Nova (P. Scherer Neto, E. Carrano e C. F. Ribas, observação pessoal);
Estância Hidromineral Santa Clara, município de Pinhão (E. Carrano, L. Klemman-Jr., R. E. F. Santos e E. W. Patrial,
observação pessoal; STRAUBE et al., 2005); várzeas do Rio Piraquara, município de Piraquara (SANTOS, 2008);
localidade de Joaquim Murtinho, município de Piraí do Sul (E. Carrano, comentário pessoal).

Sporophila cinnamomea – CABOCLINHO-DE-CHAPÉU-CINZENTO (Lafresnaye, 1839)
Logo após a estação reprodutiva, que ocorre no Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai e Paraguai,
o caboclinho-de-chapéu-cinzento se dispersa em direção ao Brasil central, invernando em locais que
contenham o ambiente utilizado pela espécie, desde Goiás até o Paraná (BENCKE et al., 2003; BIRDLIFE
INTERNATIONAL, 2008). Em relação ao status de ameaça, é considerado “vulnerável” em nível mundial (IUCN,
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Santos, observação pessoal; STRAUBE et al., 2005); Cânion do Guartelá (M. R. Bornschein e B. L. Reinert in
BENCKE et al., 2006); Parque Municipal do Iguaçu, em São José dos Pinhais (P. Scherer Neto, E. Carrano e C.
F. Ribas, observação pessoal).

Polystictus pectoralis – PAPA-MOSCAS-CANELA
É uma espécie sazonal bastante rara no Estado. Segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado
do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria de “espécie com dados insuficientes” (DD), e
sua presença consta tanto no litoral quanto no interior. Existem registros para os municípios de Paranaguá,
Pontal do Paraná e Tibagi (BORNSCHEIN et al., 1993, 1994; KRUL; MORAES, 1994; BORNSCHEIN; REINERT,
1997; STRAUBE et al., 2004). No Parque Estadual do Guartelá foram observados e fotografados dois indivíduos
em campo natural invadido por Brachiaria decumbens (M. R. Bornschein, M. R. Bornschein e B. L. Reinert,
comentário pessoal, in BENCKE et al., 2006).

Sporophila plumbea – PATATIVA
A patativa é uma espécie muito conhecida e comumente encontrada nos campos nativos do Paraná, em
especial nos municípios de Palmeira, Castro, Tibagi, Piraí do Sul, Ventania, Jaguariaíva, Sengés e Arapoti, onde
ainda ocorre em número razoável (CARRANO; RIBAS, 2000; C. F. Ribas, comentário pessoal; R. E. F. Santos,
observação pessoal). Segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS,
2004) é considerada na categoria de “espécie vulnerável” (VU). A captura ilegal e a destruição dos ambientes
onde ocorre têm ocasionado uma nítida diminuição dos registros nessas áreas (C. F. Ribas, comentário pessoal;
R. E. F. Santos, observação pessoal).

Culicivora caudacuta – PAPA-MOSCAS-DO-CAMPO
Apesar de ser uma espécie rara em maior parte de sua distribuição, ocorre ainda com frequência em
locais que mantêm seu habitat preferencial. Segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do
Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria de “espécie vulnerável” (VU). Em Jaguariaíva é
encontrada durante todo o ano, tanto nas margens de pequenos riachos e em áreas de campos naturais como
no cerrado arbustivo; já Anjos e Graf (1993) a consideram eventual em Palmeira. Os registros conhecidos do
papa-moscas-do-campo indicam sua ocorrência para as seguintes localidades: várzeas da Região Metropolitana
de Curitiba, em São José dos Pinhais (BORNSCHEIN et al., 1998; R. L. M. Sobânia, E. W. Patrial e R. E. F.
Santos, observação pessoal); Piraquara e Quatro Barras (P. Scherer Neto, observação pessoal); Fazenda Santa
Rita em Palmeira (ANJOS, 1992; ANJOS et al., 1997b); Parque Estadual de Vila Velha (P. Scherer Neto et al.,
observação pessoal) e outras localidades em Ponta Grossa (R. L. M. Sobânia, E. W. Patrial, R. E. F. Santos,
observação pessoal); Jaguariaíva (C. F. Ribas e E. Carrano, comentário pessoal; SANTOS, 2007) e Piraí do Sul
(R. E. F. Santos, observação pessoal; E. Carrano, comentário pessoal). Embora seja uma espécie incomum no
Estado, é encontrada com frequência em Jaguariaíva, apresentando aparentemente populações ainda viáveis
(R. E. F. Santos, observação pessoal). Nesta região já foi vista habitando até mesmo campos tomados por
brachiaria (R. E. F. Santos, observação pessoal).

Sporophila bouvreuil – CABOCLINHO
É uma das espécies de caboclinho mais comuns nos Campos Gerais, sendo encontrada com frequência
durante a primavera e o verão. Segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH;
BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria de “espécie quase ameaçada” (NT). Em Jaguariaíva e Sengés é
o caboclinho mais abundante, concentrando-se em grandes bandos (C. F. Ribas, comentário pessoal). Nos
campos de Ponta Grossa, Castro e Tibagi também é bastante abundante (R. E. F. Santos, observação pessoal).
Ocorre também em municípios próximos da capital, em campos úmidos da planície do Rio Iguaçu (P. Scherer
Neto, E. Carrano e C. F. Ribas, comentário pessoal). Provavelmente suas populações estejam em declínio, pois
a perda de habitat e a captura ilegal são fatores que vêm impactando fortemente a espécie.
Sporophila hypoxantha – CABOCLINHO-DE-BARRIGA-VERMELHA
É a espécie de Sporophila mais observada e com área de distribuição mais extensa no Paraná, podendo
ser considerada a mais comum e abundante dentre as espécies aqui comentadas. Mas, segundo o Livro
Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria de
“espécie quase ameaçada” (NT). Ocorre em grande número e é uma das espécies mais numerosas nos grupos
interespecíficos de maneira geral. Parece manter alguns indivíduos residentes ao longo do ano todo em áreas
de invernada, como Joaquim Murtinho, em Piraí do Sul (E. Carrano, comentário pessoal).

Xolmis dominicanus – NOIVINHA-DE-RABO-PRETO
Apesar de não ser considerada ameaçada no Paraná, as populações desta espécie, aparentemente, estão
em declínio acentuado devido à destruição dos campos nativos e várzeas dos quais depende. A distribuição
da noivinha-de-rabo-preto acompanha as áreas originalmente cobertas pelos campos naturais. Ocorre desde
localidades próximas a Curitiba, como Mandirituba (C. F. Ribas e R. E. F. Santos, observação pessoal) até os
extremos norte (Sengés) e sul (Palmas), contudo sempre em pequeno número de indivíduos.

Sporophila palustris – CABOCLINHO-DE-PAPO-BRANCO
O caboclinho-de-papo-branco – S. palustris é a espécie do gênero mais rara no Estado, apresentando
pouquíssimas observações. Foi encontrada em campo de várzea bem preservado do Rio Paraná, município
de Querência do Norte (M. R. Bornschein, comentário pessoal) e no vale do Rio das Mortes, município de
Jaguariaíva (C. F. Ribas, comentário pessoal). Posteriormente foi vista em localidade próxima desta última,
na divisa de Jaguariaíva com Sengés (E. Carrano, comentário pessoal). É provável que os traficantes ilegais
possuam mais informações desta espécie que a própria comunidade científica.

Alectrurus tricolor – GALITO
No Paraná, a espécie conta com escassos registros e ocorre em baixíssimas densidades. Poucos indivíduos
têm sido vistos isoladamente, permanecendo durante poucos meses em território paranaense. Segundo o
Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria
de “espécie em perigo” (EN). As informações disponíveis indicam sua ocorrência bastante pontual na Fazenda
Santa Rita, município de Palmeira (ANJOS, 1992; ANJOS; GRAF, 1993; ANJOS; SCHUCHMANN, 1997a; ANJOS
et al., 1997b); no Parque Estadual de Vila Velha (SCHERER NETO et al., 1994) e Represa de Alagados (ANJOS;
SCHUCHMANN, 1997a), município de Ponta Grossa; em Jaguariaíva (PELZELN, 1871; STRAUBE, 1993; SANTOS,
2007); e no vale do Rio Paraná (STRAUBE et al., 1996).

Sporophila cinnamomea – CABOCLINHO-DE-CHAPÉU-CINZENTO
É um dos caboclinhos mais raros que ocorrem no Paraná. Na região de Piraí do Sul forma bandos com os
congêneres – S. hypoxantha, em capinzais mais secos, e S. collaris em campos mais úmidos, em proporções de
3 a 5 exemplares, a cada 20-50 das outras espécies (E. Carrano, comentário pessoal). Dois machos adultos
foram observados em ambiente de campo cerrado que acompanha o Rio das Mortes, município de Jaguariaíva,
em um grande bando formado por S. bouvreuil, S. melanogaster e S. hypoxantha (CARRANO; RIBAS, 2000). A
espécie também foi observada próximo ao Rio Paraná (BORNSCHEIN; REINERT, 1997) e no Parque Nacional de
Ilha Grande (E. Carrano, comentário pessoal).

Anthus nattereri – CAMINHEIRO-GRANDE
Existem poucos registros da espécie no Estado. Segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado
do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria de “espécie com dados insuficientes” (DD) e
talvez seja subestimada em algumas localidades devido à sua inconspicuidade. As informações disponíveis
citam o caminheiro-grande para Invernadinha, município de Guarapuava (SZTOLCMAN, 1926); município de
Santa Helena, em 1987 (P. Scherer Neto, observação pessoal); Fazenda Santa Rita, município de Palmeira
(ANJOS; GRAF, 1993; ANJOS, 1992); Parque Estadual de Vila Velha, município de Ponta Grossa (A. M. K.
Uejima, D. R. Buzzetti e C. A. F. R. Gatto, comentário pessoal); campos de Palmas (E. Carrano e R. E. F.

Sporophila melanogaster – CABOCLINHO-DE-BARRIGA-PRETA
No Rio Grande do Sul, onde se reproduz, a espécie é considerada comum devido à presença de uma
grande parte da população mundial neste Estado (BELTON, 1994). Já no Paraná não é tão abundante, sendo
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Os manguezais se distribuem em estuários por todo o litoral do Estado, mas têm uma maior expressão na
costa norte, onde brejos de maré são mais raros. Apesar disto, no município de Guaratuba, litoral sul, podem ser
encontrados a cerca de 5.115ha de manguezais, em boa parte, em perfeito estado de conservação (RODERJAN,
1996). Já os brejos são formações vegetais predominantemente herbáceas que podem envolver diversas espécies,
como as herbáceas cebolama (Crinum salsum), piri (Scirpus californicus), taboa (Typha domingensis), capim-serra
(Cladium mariscus) e a samambaia-do-mangue (Acrostichum danaefolium), além de espécies arbóreas como o
guanandi (Callophylum brasiliensis), o ariticum-do-brejo (Annona glabra) e a caxeta (Tabebuia cassinoides).
Ao contrário dos manguezais, tal formação é incomum nos estuários do litoral norte do Paraná, tendo sua
maior área de ocorrência, no município de Guaratuba (c. 2.840 ha) (BORNSCHEIN, 2001). Aparentemente, a
distribuição destas duas formações parece ser delimitada pelos gradientes de salinidade, com os manguezais
suportando locais de maior concentração salina. Estas duas formações de estuário distintas abrigam diferentes
comunidades de aves; porém, pelo fato de as medidas para conservação destes ambientes serem em essência
as mesmas, elaborou-se um plano para estes em conjunto. Algumas espécies de aves estuarinas, como o guará
(Eudocimus ruber), o savacu-de-coroa (Nyctanassa violacea) e o bicudinho-do-brejo (Stymphalornis acutirostris),
não foram contempladas no presente estudo por receberem planos de conservação específicos.

mais encontrada na região dos Campos Gerais. Segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do
Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria de “espécie vulnerável” (VU). Isso se deve
ao fato de a espécie passar pelo Paraná durante seu deslocamento migratório, não se conhecendo, aqui,
populações reprodutivas ou invernantes. Muitas vezes a espécie é encontrada ao lado de S. hypoxantha (E.
Carrano, comentário pessoal), ou mesmo sozinha, em campos úmidos e várzeas (R. E. F. Santos, observação
pessoal). A maioria dos registros concentra-se na região dos campos naturais do Segundo Planalto Paranaense,
nos municípios de Palmeira, Ponta Grossa, Castro, Piraí do Sul, Ventania e Tibagi, e em ambientes com
influência do Cerrado nos municípios de Jaguariaíva, Sengés e Arapoti (BORNSCHEIN; REINERT, 1997; ANJOS;
SCHUCHMANN, 1997a; CARRANO; RIBAS, 2000; STRAUBE et al., 2004). Um registro isolado é citado para o
extremo noroeste do Estado, em uma área de várzea adjacente à Estação Ecológica do Caiuá e próximo ao
Rio Paranapanema, município de Diamante do Norte, quando um casal da espécie foi observado (P. Scherer
Neto e E. Carrano, observação pessoal). Após longo esforço despendido no local não foi mais localizada,
possivelmente tratando-se de indivíduos em deslocamento (SCHERER NETO et al., 2001).








AMEAÇAS
destruição e alterações do habitat
predação de ninhos
caça e abate
captura ilegal e tráfico de aves
queimadas em áreas de campos nativos
contaminação biológica em áreas naturais

Ixobrychus exilis – SOCOÍ-VERMELHO / Ixobrychus involucris – SOCOÍ-AMARELO
Alimentam-se de peixes, insetos, moluscos, crustáceos e roedores, habitando várzeas (STRAUBE et al.,
2004) e brejos. A primeira espécie tem registros no Estado do Paraná, na região oeste, “ao longo das várzeas
do Rio Iguaçu” e no Parque Nacional do Iguaçu e em localidades não precisas em banhados do litoral do
Estado (STRAUBE et al., 2004). Segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH;
BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria de “espécie com dados insuficientes” (DD). A segunda conta com
registros em brejos litorâneos no município de Pontal do Paraná (BORNSCHEIN; REINERT, 1997), no norte
do Estado, no município de Sertaneja, na Bacia do Rio Tibagi (ANJOS; SCHUCHMANN, 1997), em várzeas da
região metropolitana de Curitiba, às margens do reservatório da Itaipu Binacional e no Parque Nacional
do Iguaçu (STRAUBE et al., 2004). Recentemente, M. R. Bornschein, R. B-L e B. L. Reinert (dados não
publicados) registraram ambas as espécies de socoí em áreas de brejos nas margens do Rio São João e na
Ilha do Jundiaquara, sendo as duas espécies relativamente comuns na região. Ambas as espécies nidificam e
se alimentam em ambientes de estuário, em especial nos brejos.

ÁREAS PROTEGIDAS: Unidades de Conservação paranaenses com registros das espécies referidas no
Plano de Ação.







MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
políticas públicas e legislação
proteção da espécie e seu habitat
pesquisa científica
manejo das populações em cativeiro
projetos de reintrodução

Buteogallus aequinoctialis – CARANGUEJEIRO
A espécie é encontrada com alguma frequência em manguezais nas baías de Guaraqueçaba, Antonina,
Paranaguá e Guaratuba (STRAUBE et al., 2004). Segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do
Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria de “espécie em perigo” (EN). Esta espécie tem
registros conhecidos na APA Federal de Guaraqueçaba, no Parque Estadual da Ilha do Mel, na APA Estadual
de Guaratuba (STRAUBE et al., 2004) e na Floresta Estadual do Palmito (CARRANO, 2006), com sua ocorrência
em outras unidades de conservação do Estado (STRAUBE et al., 2004) sendo apenas hipotética. Como esta
espécie se alimenta basicamente de crustáceos (STRAUBE et al., 2004), fica evidente uma possível relação
de dependência dos manguezais para alimentação.

RECOMENDAÇÕES FINAIS
As espécies de aves contempladas no presente Plano de Ação sofrem um grande rol de ameaças e
devem ser protegidas. As ações aqui propostas, se executadas, contribuirão de maneira efetiva para
a conservação destas espécies.

Aves de estuários e brejos litorâneos
Locais de estuário são locais onde a água de rios alcança a água marinha criando uma condição salobra,
sendo estes normalmente associados a uma alta produtividade biológica (ADAMUS, 1983 apud DIEGUES,
1994). Áreas de estuários representam ambientes extremamente dinâmicos e ocorrem predominantemente em
áreas de baixo relevo com sedimentos abundantes, sendo a fonte destes a erosão de rochas e material trazido
por rios juntamente com os sedimentos carregados pela ação das marés (DOODY, 2001), com tais locais são
denominados Formações Pioneiras de Influência Flúvio-Marinha pela classificação brasileira de vegetação
(VELOSO et al., 1991; IBGE, 1992). No litoral do Paraná existem dois tipos principais de formações de estuário,
os manguezais e os brejos (segundo a terminologia de BORNSCHEIN, 2001; REINERT, 2001; REINERT et al.,
2007), sendo ambas sujeitas à variação das marés. Os manguezais são formações normalmente dominadas por
uma das três espécies arbóreas características destes ambientes: o mangue-vermelho (Rhizophora mangle),
o mangue-branco (Laguncularia racemosa) e o mangue-preto (Avicennia schaueriana).

Rallus longirostris – SARACURA-MATRACA
Habita áreas de brejos e manguezais, utilizando-se destes locais para alimentação, composta por
moluscos, crustáceos, insetos, aranhas, peixes pequenos, anuros, sementes, frutas, material de plantas
verdes e tubérculos, cobras e até outros passeriformes, e também para nidificação (TAYLOR, 1996). A espécie
é conhecida no Paraná apenas por dois registros em áreas de estuário dos municípios de Paranaguá e
Matinhos, sendo este segundo dentro da APA Estadual de Guaratuba (STRAUBE et al., 2004). O registro para
o município de Matinhos possivelmente é o mesmo citado em Straube (1990), para a região de Cabaraquara,
entre os municípios de Guaratuba e Matinhos. Bornschein (2001) apresenta uma correção do registro acima
mencionado para o município de Paranaguá, pois tal registro ocorreu em um manguezal no Rio Perequê, no
atual município de Pontal do Sul, e também apresenta um outro registro da espécie para o mesmo município,
porém na ponta sul da ilha Guaraguaçu, na Estação Ecológica do Guaraguaçu. M. R. Bornschein, R. B-L e B.
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Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria
de “espécie vulnerável” (VU). A espécie tem populações conhecidas nas baías de Antonina, Paranaguá e
Guaratuba (KRULL; MORAES, 1994; BORNSCHEIN, 2001; STRAUBE et al., 2004). Porém, assim como no caso
do bate-bico, ao contrário do afirmado por Straube et al. (2004), a espécie não foi registrada no Parque
Nacional Saint-Hilaire/Lange e sim no atual Parque Municipal da Lagoa do Parado. A ocorrência confirmada
do papa-piri ocorre em apenas uma outra unidade de conservação do Estado, a APA de Guaratuba, sendo que
a presença nas demais unidades de conservação citadas por Straube et al. (2004) é apenas hipotética, sendo
que diversas dessas unidades nem mesmo apresentam o tipo de habitat necessário para o papa-piri.

L. Reinert (dados não publicados) registraram a espécie como residente na ilha do Jundiaquara e arredores,
Rio São João, município de Guaratuba, na APA de Guaratuba. Recentemente, C. O. A. Gussoni (comentário
pessoal, 2008) registrou a espécie no município de Guaraqueçaba, na APA Federal de Guaraqueçaba.

Aramides mangle – SARACURA-DO-MANGUE
Habita manguezais, não existindo maiores informações sobre sua história natural (TAYLOR, 1996). A espécie
contava com apenas três registros no litoral do Estado (SCHERER NETO; STRAUBE, 1995; BORNSCHEIN et al., 1997),
sendo os três citados por Straube et al. (2004) apenas como município de Guaraqueçaba. Bornschein et al. (1997)
especificam as localidades dos registros no município acima citado, sendo eles em Tibicanga e Guapicu, na ilha
das Peças, e o terceiro na região de Poruquara. Aparentemente todos os registros acima são na APA Federal de
Guaraqueçaba (STRAUBE et al., 2004). Segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH;
BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria de “espécie com dados insuficientes” (DD). Recentemente, Carrano
(2006) registrou a saracura-do-mangue na Floresta Estadual do Palmito, no Ribeirão dos Correias.

Agelasticus thilius – SARGENTO
Habita áreas de brejos, as quais utiliza para sua alimentação, predominantemente de invertebrados, e
também para nidificação (BORNSCHEIN et al., 1997). Segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do
Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004), é considerada na categoria de “espécie quase ameaçada” (NT). Os registros
desta espécie, no Paraná, concentram-se principalmente na região litorânea, havendo observações na Ilha
das Peças, Rio Ipanema do Sul, foz do Rio Serra Negra e foz do Rio Tagaçaba, município de Guaraqueçaba,
presumidamente na APA Federal de Guaraqueçaba; no Rio Areinha, município de Antonina; no município de
Pontal do Sul; nas ilhas do Chapéu e Chapeuzinho e no atual Parque Natural Municipal da Lagoa do Parado (Rio
Alegre – Lagoa do Parado) (BORNSCHEIN et al., 1997). Existem registros da espécie também no interior do
Estado, nos municípios de Sertaneja e Telêmaco Borba, no vale do Rio Tibagi (ANJOS; SCHUCHMANN, 1997a).

Chloroceryle aenea – MARTINHO
Come peixes, camarões, caranguejos e insetos aquáticos e nidifica em túneis em barrancos, preferindo rios
densamente vegetados (WOODWALL, 2001), sendo aparentemente mais comum em pequenos córregos (R. B-L.,
dados não publicados). Segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS,
2004), é considerada na categoria de “espécie quase ameaçada” (NT). Conta com registros no litoral na Ilha
Rasa, APA Federal de Guaraqueçaba (CARRANO; SCHERER NETO, 2000); Baía de Paranaguá (MESTRE, 1998); rios
Emboguaçú e Guaraguaçu, município de Paranaguá (MESTRE et al., 2007), Floresta Estadual do Palmito (CARRANO,
2006; MESTRE et al., 2007); Rio Barranco (BORNSCHEIN, 2001) e Ponta do Poço (R. Krul, L. A. M. Mestre e J.
Rechetelo, dados não publicados), no município de Pontal do Paraná; Parque Estadual do Rio da Onça, município
de Matinhos (ISFER, 2000); e diversas localidades no município de Guaratuba (e na APA Estadual de Guaratuba):
Cabaraquara (STRAUBE, 1990; BORNSCHEIN; STRAUBE, 1991; BORNSCHEIN, 2001); Rio Preto, próximo ao sítio
Ananias (BORNSCHEIN, 2001) e Rio São João, onde existe a ponte da SANEPAR (BORNSCHEIN, 2001). Recentemente,
M. R. Bornschein, B. L. Reinert e R. B-L. (dados não publicados) realizaram novos registros da espécie no município
de Guaratuba, no Rio Riozinho, afluente da margem direita do Rio São João, e em um córrego de cerca de 2,2m de
largura em uma floresta secundária na comunidade de Riozinho. A espécie também é encontrada no interior do
Estado, na região do médio Rio Tibagi (ANJOS; SCHUCHMANN, 1997a).

Conirostrum bicolor – FIGUINHA-DO-MANGUE
Habita manguezais (SICK, 1997), ocorrendo por todo o litoral do Estado do Paraná, com registros no
Parque Nacional de Superagui, na RPPN Sebuí, na RPPN Serra do Itaquí e em “outras regiões da APA de
Guaraqueçaba, municípios de Guaraqueçaba, Antonina, Paranaguá e Campina Grande do Sul” (BORNSCHEIN,
2001), no Rio Correias (MESTRE et al., 2007) e na Floresta Estadual do Palmito (CARRANO, 2006), ambos no
município de Paranaguá e na ilha do Chapeuzinho, município de Guaratuba (BORNSCHEIN, 2001). Straube
et al. (2004) também citam a presença da espécie para localidades não especificadas nos municípios de
Morretes e Matinhos (STRAUBE et al., 2004). Segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do
Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria de “espécie vulnerável” (VU). A presença da
espécie em unidades de conservação é conhecida apenas na APA Federal de Guaraqueçaba (BORNSCHEIN,
2001; STRAUBE et al., 2004), na APA Estadual de Guaratuba (BORNSCHEIN, 2001) e na Floresta Estadual do
Palmito (CARRANO, 2006), sendo a sua presença nas demais unidades de conservação do Paraná (STRAUBE
et al., 2004) apenas hipotética. Pouco se conhece sobre a história natural da figuinha-do-mangue, que
normalmente é encontrada solitária e se alimenta de insetos e pequenos frutos, parecendo dependente da
presença de água (STRAUBE et al., 2004), apesar de não haver estudos a este respeito.

Phleocryptes melanops – BATE-BICO
Habita apenas brejos, especialmente aqueles com piri (Scirpus spp.) (REMSEN, 2003). Segundo o Livro
Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é considerado na categoria de “espécie
vulnerável” (VU) e é tido por Straube et al. (2004) como uma ave migratória que utiliza o litoral do Paraná para
arribação, apesar de apresentar uma população reprodutiva residente na Baía de Guaratuba, a partir da qual
alguns indivíduos parecem estar imigrando para outros locais (BORNSCHEIN, 2001). O bate-bico já foi registrado
em Pontal do Paraná (BORNSCHEIN; REINERT, 1997) e na APA Estadual de Guaratuba (BORNSCHEIN; REINERT, 1997;
BORNSCHEIN, 2001; STRAUBE et al., 2004), porém não no Parque Nacional Saint-Hilare/Lange, conforme apontado
por Straube et al. (2004). É possível que tal menção errônea se deva aos registros da espécie no atual Parque
Natural Municipal da Lagoa do Parado (BORNSCHEIN et al., 1998; BORNSCHEIN; REINERT, 1997; BORNSCHEIN,
2001), de propriedade do município de Guaratuba, e que faria parte do Parque Nacional Saint-Hilare/Lange caso
as cotas altitudinais deste fossem diminuídas (SIEDLECKI et al., 2003). A ocorrência desta espécie nas demais
unidades de conservação do Estado do Paraná, citadas em Straube et al. (2004), é apenas hipotética, sendo que
diversas delas nem mesmo apresentam o tipo de habitat necessário para o bate-bico. Esta espécie se alimenta e
nidifica exclusivamente em brejos e é dependente destes para sua sobrevivência.

STATUS
NA NATUREZA: Todas as espécies de aves de estuários contempladas no presente Plano são conhecidas
apenas por meio de populações em vida livre, sendo reconhecidas como ameaçadas regionalmente
pela legislação do Estado do Paraná (anexo 2 do Decreto nº 3148/2004). Devido a isso, é de suma
importância concentrar esforços na manutenção destas populações em vida livre.




Tachuris rubigastra – PAPA-PIRI
Alimenta-se e nidifica exclusivamente em brejos (CLOCK, 2004), assim como o bate-bico, sendo dependente
destes para sua sobrevivência. A espécie parece contar com três populações residentes no Estado, das quais
parte de seu contingente populacional parece imigrar anualmente (BORNCHEIN, 2001). Segundo o Livro
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AMEAÇAS
conversão de áreas de manguezais e brejos em áreas de loteamentos para habitação
conversão de áreas de manguezais e brejos nos trechos mais interiorizados dos estuários em áreas de
agricultura extensiva, em especial plantações de arroz e banana
retirada de areia para construção civil em áreas de estuário
conversão de áreas de estuário em locais para maricultura ou piscicultura
pressões sobre fontes alimentares
utilização de agrotóxicos aplicados por aeronaves em regiões de estuário
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FIGURA 3.4.2 - CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA DO ESTADO DO PARANÁ SEGUNDO KÖPPEN
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FIGURA 3.3.16 - MAPA DOS SOLOS POR GRUPO, SEGUNDO A APTIDÃO, NA ZONA DE GUARAPUAVA - PITANGA
Mapa de solos do Paraná: EMBRAPA SOLOS, Adaptado de Bhering e Santos (2008) e Larach et al. (1984)
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FIGURA 3.4.3 - CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA DO ESTADO DO PARANÁ, SEGUNDO O IAPAR, BASEADO NOS PRESSUPOSTOS DE KÖPPEN
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FIGURA 3.3.18 - MAPA DOS SOLOS POR GRUPO, SEGUNDO A APTIDÃO, NA ZONA DE REALEZA - PALMAS
Mapa de solos do Paraná: EMBRAPA SOLOS, Adaptado de Bhering e Santos (2008) e Larach et al. (1984)
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FIGURA 3.3.19 - MAPA DOS SOLOS POR GRUPO, SEGUNDO A APTIDÃO, NA ZONA DE FOZ DO IGUAÇU - LONDRINA
Mapa de solos do Paraná: EMBRAPA SOLOS, Adaptado de Bhering e Santos (2008) e Larach et al. (1984)
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FIGURA 3.4.9 - UMIDADE RELATIVA DO AR - MÉDIA ANUAL E SAZONAL NO ESTADO DO PARANÁ
Umidade relativa do ar - média anual e sazonal no Estado do Paraná: SIMEPAR, 2014
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FIGURA 3.3.20 - MAPA DOS SOLOS POR APTIDÃO, NA ZONA DE PARANAVAÍ GRUPO, SEGUNDO A - UMUARAMA
Mapa de Solos do Paraná: EMBRAPA SOLOS, Adaptado de Bhering e Santos (2008) e Larach et al. (1984)
Divisas municipais: ITCG, 2014.
Contorno do Estado do Paraná: ITCG, 2014
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FIGURA 3.4.10 - VELOCIDADE MÉDIA DO VENTO ANUAL NO ESTADO DO PARANÁ
Velocidade média do vento anual no Estado do Paraná: SIMEPAR, 2014
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FIGURA 3.4.11 - PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA MÉDIA ANUAL E SAZONAL NO ESTADO DO PARANÁ

FIGURA 3.4.1 - LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS SELECIONADAS PARA O ESTUDO
Estações meteorológicas: SIMEPAR, IAPAR, 2014
Contorno do Estado do Paraná: ITCG, 2014
Sistema viário: DER, 2006.
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Precipitação Pluviométrica média anual e sazonal no Estado do Paraná: SIMEPAR, 2014
Contorno do Estado do Paraná: ITCG, 2014
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FIGURA 3.5.3 - UNIDADES HIDROGRÁFICAS DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS
Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Paraná: AGUASPARANÁ, 2011
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FIGURA 3.4.12 - NÚMERO MÉDIO DE DIAS COM CHUVA NO ESTADO DO PARANÁ
Número médio de dias com chuva no Estado do Paraná: SIMEPAR, 2014
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FIGURA 3.5.4 - COMITÊS DE BACIAS INSTALADOS NO PARANÁ - 2015
Comitês de Bacias instalados no Paraná: AGUASPARANÁ, 2015
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FIGURA 3.4.15 - EVAPOTRANSPIRAÇÃO POTENCIAL ANUAL E SAZONAL PARA O ESTADO DO PARANÁ
Evapotranspiração potencial anual e sazonal no Estado do Paraná: SIMEPAR, 2014
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FIGURA 3.5.5 - ÁREAS ESTRATÉGICAS DE GESTÃO HÍDRICA
Áreas Estratégicas de Gestão Hídrica: AGUASPARANÁ, 2014
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FIGURA 3.4.16 - DENSIDADE DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS ENTRE 1999 E 2012 NO ESTADO DO PARANÁ
Densidade de descargas atmosféricas entre 1999 e 2012 no Estado do Paraná: SIMEPAR, 2014
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FIGURA 3.5.6 - USO E COBERTURA DA TERRA NO ESTADO DO PARANÁ
Uso e cobertura da terra no Estado do Paraná: IPARDES, 2004
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FIGURA 3.4.17 - PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE GEADAS NO ESTADO DO PARANÁ
Probabilidade de ocorrência de geadas no Estado do Paraná: SIMEPAR, 2014
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FIGURA 3.4.18 - REGIÕES E DECÊNDIOS PROVÁVEIS DE OCORRÊNCIA DA PRIMEIRA GEADA DE OUTONO NO ESTADO DO PARANÁ
Regiões e decêndios prováveis de ocorrência da primeira geada de outono no Estado do Paraná: SIMEPAR, 2014
Contorno do Estado do Paraná: ITCG, 2014
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografia: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016.

FIGURA 3.5.8 - DISPONIBILIDADES E DEMANDAS
Disponibilidades e Demandas Hídricas: Plano Estadual de Recursos Hídricos, Paraná, 2010
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FIGURA 3.4.19 - REGIÕES E DECÊNDIOS PROVÁVEIS DE OCORRÊNCIA DA ÚLTIMA GEADA DE PRIMAVERA NO ESTADO DO PARANÁ
Regiões e decêndios prováveis de ocorrência da última geada de primavera no Estado do Paraná: SIMEPAR, 2014
Contorno do Estado do Paraná: ITCG, 2014
Sistema viário: DER, 2006.
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FIGURA 3.5.9 - BALANÇO HÍDRICO
Balanço Hídrico: AGUASPARANÁ, 2008
Sistema viário: DER, 2006.
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FIGURA 3.5.10 - REDE ESTRATÉGICA DE MONITORAMENTO SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEO
Rede Estratégica de Monitoramento Superficial e Subterrâneo: AGUASPARANÁ, 2014
Sistema viário: DER, 2006.

FIGURA 3.5.1 - REGIÕES HIDROGRÁFICAS BRASILEIRAS
Mapa do Brasil: ANA, 2003
FIGURA 3.5.2 - BACIAS HIDROGRÁFICAS DO PARANÁ
Bacias Hidrográficas do Paraná: AGUASPARANÁ, 2011
Contorno do Estado do Paraná: ITCG, 2014
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FIGURA 4.2.15 - REPRESAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA CONSTRUÍDAS SOBRE ÁREAS DE VÁRZEAS E FLORESTAS
ALUVIAIS, NOS RIOS IRAÍ E PIRAQUARA
Imagem de satélite: Digital Globe, Google Earth, data da imagem 27/07/2013.
Inserção: Edson Struminski, 2014

FIGURA 4.1.4 - MAPA FITOGEOGRÁFICO ORGANIZADO POR MAACK, EM 1950
Mapa Fitogeográfico do Estado do Paraná: Serviço de Geologia e Petrografia do Instituto de Biologia e Pesquisas Tecnológicas
da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio em colaboração com o Instituto Nacional do Pinho. Levantamentos,
dados, pesquisa e construção Reinhard Maack, escala original 1:750.000, 1950.

FIGURA 4.2.16 - ESTRADAS COMO INDUTORAS DA FRAGMENTAÇÃO FLORESTAL NO LITORAL, EM MORRETES, PARANAGUÁ E
GUARATUBA
Imagem de satélite: Digital Globe, Google Earth.
Inserção: Edson Struminski, 2014

FIGURA 4.1.5 - MAPA FITOGEOGRÁFICO DO PARANÁ, SEGUNDO O SISTEMA DO IBGE (1991)
Mapa Fitogeográfico do Paraná, segundo o sistema do IBGE (1991): SEMA, 2003
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografia: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
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FIGURA 4.2.18 - ECÓTONO ENTRE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA COM A DENSA, NA SERRA DA BAITACA, EM QUATRO BARRAS,
SOBRESSAINDO, À ESQUERDA, COPAS DE PINHEIROS, MAIS ESCURAS
Imagem de satélite: Digital Globe, Google Earth, data da imagem 25/08/2010.
FIGURA 4.2.20 - REMANESCENTES FLORESTAIS NO MÉDIO RIO IGUAÇU (VER DETALHE NA FIGURA SEGUINTE)
Imagem de satélite: Digital Globe, Google Earth, data da imagem 09/04/2013.
Inserção: Edson Struminski, 2014

FIGURA 4.1.9 - FLORESTA ALUVIAL E VÁRZEAS ENTRE MEANDROS DO RIO IGUAÇU EM BALSA NOVA
Imagem de satélite: Digital Globe, Google Earth, data da imagem 11/02/2010.
FIGURA 4.2.2 - DIFERENTES TAMANHOS DE FRAGMENTOS FLORESTAIS NA REGIÃO DE LONDRINA (EM BRANCO, UMA ÁREA DE
REFERÊNCIA DE 10 HECTARES)
Imagem de satélite: Digital Globe, Google Earth, data da imagem 06/11/2012.
Inserções: Edson Struminski, 2014

FIGURA 4.2.21 - IMAGEM DETALHADA DE UM DOS FRAGMENTOS FLORESTAIS DA FIGURA ANTERIOR
Imagem de satélite: Digital Globe, Google Earth, data da imagem 31/07/2005.
FIGURA 4.2.22 - FRAGMENTOS FLORESTAIS REMANESCENTES, NA REGIÃO DE ITAIPU
Imagem de satélite: Digital Globe, Google Earth, data da imagem 13/03/2011.

FIGURA 4.2.3 - PROCESSO DE ISOLAMENTO DE FRAGMENTOS FLORESTAIS PELO AVANÇO DA ÁREA URBANA NA APA DO PASSAÚNA,
CURITIBA
Imagem de satélite: Digital Globe, Google Earth, data da imagem 31/08/2012.

FIGURAS 4.2.23 E 4.2.24 - CONVERSÃO DE CAMPOS NATURAIS PARA AGRICULTURA NO RIO SÃO JORGE (PONTA GROSSA), ENTRE
OS ANOS DE 2000 E 2009
Imagens de satélite: Digital Globe, Google Earth, datas das imagens 06/05/2000 e 03/06/2009.

FIGURA 4.2.5 - LARGURA CRÍTICA CONSIDERANDO BORDAS DE 100m EM FRAGMENTOS ALONGADOS NA REGIÃO DE CIANORTE,
PROVOCANDO VIRTUAL ISOLAMENTO E DESCONEXÃO DA PAISAGEM
Imagem de satélite: Digital Globe, Google Earth, data da imagem 21/12/2012.
Área de referência: Edson Struminski, 2014

FIGURAS 4.2.25 E 4.2.26 - REDUÇÃO DE ÁREAS DESTINADAS À PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEGUNDO O CÓDIGO FLORESTAL DE
1965 E O DE 2012, EM UMA ÁREA NA REGIÃO DOS CAMPOS GERAIS
Mapa Ambiental: UEPG-FUNBIO, 2012.

FIGURA 4.2.7 - FRAGMENTOS DE TAMANHOS EXTREMAMENTE REDUZIDOS (8 E 17 HECTARES) E REGULARES, EM GOIOERÊ
Imagem de satélite: Digital Globe, Google Earth, data da imagem 18/11/2010.

FIGURAS 4.3.1 MAPA DA FAUNA AMEAÇADA DE EXTINÇÃO NO ESTADO DO PARANÁ
Fauna ameaçada de extinção no Estado do Paraná: MIKICH, S.B; BÉRNILS, R.S. Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado
do Paraná. Curitiba, Instituto Ambiental do Paraná, 2004.
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografia: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
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FIGURA 4.2.8 - DEMONSTRAÇÃO DE UMA ÁREA NÚCLEO HIPOTÉTICA DE UM FRAGMENTO REAL, EM MOREIRA SALES
Imagem de satélite: Digital Globe, Google Earth, data da imagem 13/08/2012.
Inserção: Edson Struminski, 2014
FIGURA 4.2.9 - EXEMPLO DE UMA PROVÁVEL ÁREA FONTE (PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU) DE UMA METAPOPULAÇÃO E ÁREAS
DRENO (FRAGMENTOS AO REDOR)
Imagem de satélite: Digital Globe, Google Earth, data da imagem 04/03/2012.
FIGURAS 4.2.10, 4.2.11 E 4.2.12 - DIFERENTES MATRIZES PAISAGÍSTICAS PARANAENSES ENVOLVENDO FRAGMENTOS FLORESTAIS:
COM AGRICULTURA EM MARINGÁ; COM PLANTIO FLORESTAL, EM TELÊMACO BORBA; E URBANA EM CURITIBA (BARIGUI)
Imagens de satélite: Digital Globe, Google Earth.
FIGURA 4.2.13 - REMANESCENTES FLORESTAIS E VEGETAIS DO PARANÁ, IMAGENS SPOT - ANO-BASE 2005/2006
Mapeamento de uso e cobertura da terra: ITCG, ano referência 2005/2006/2007, conclusão 2015.
Contorno do Estado do Paraná: ITCG, 2014
Sistema viário: DER, 2006.
Hidrografia: Instituto das Águas do Paraná, 2011.
Modelo Digital de Elevação (MDE): TOPODATA, 2010.
Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. Acesso em: 12 de março de 2016.
FIGURA 4.2.14 - MOSAICO DE FORMAÇÕES PIONEIRAS E FLORESTAS, NA BAÍA DE GUARATUBA
Imagem de satélite: Digital Globe, Google Earth, data da imagem 30/04/2012
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A elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico deve partir da

Deve identificar e analisar esses elementos nos diferentes

adoção de uma metodologia de trabalho baseada na compreensão

âmbitos da realidade, sob a perspectiva da dinâmica do processo

integrada das características dos ambientes naturais, das realidades

de ocupação humana e das relações econômicas e sociais.

socioeconômicas e dos aspectos jurídico-institucionais.

A compreensão integrada associada ao diagnóstico e as diretrizes

No volume 1, são apresentados: concepção teórico-metodológica;

pactuadas para a ação contribuem para a orientação dos esforços

e diagnóstico do meio físico natural, com componentes da

de investimentos do governo e da sociedade civil, segundo as

geodiversidade e biodiversidade.

peculiaridades das áreas definidas como zonas e tratadas como
unidades de planejamento territorial.

