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RESUMO 

 

A seleção de áreas para a implantação de novas Unidades de Conservação (UCs) 

não tem sido necessariamente baseada em critérios técnicos pré-definidos, segundo 

informações disponibilizadas mundialmente. Na maioria das vezes, são escolhidas 

áreas oportunamente favoráveis, quer por condições paisagísticas adequadas, 

questões políticas ou ainda pela existência de restrições ambientais na área, ou 

seja, pela impossibilidade de implantação de outras atividades no local. Isto 

possibilita a seleção de áreas menos favoráveis para a criação de UCs em 

detrimento a outras que poderiam constituir maior relevância em termos de 

conservação da natureza. Em áreas urbanas, onde os imóveis geralmente têm um 

valor maior e a pressão antrópica pelo uso da área é mais intensa, é ainda mais 

difícil escolher áreas para a criação de UCs. A existência de critérios técnicos para a 

seleção de novas áreas para a criação de UCs em áreas urbanas auxiliaria aos 

gestores na escolha de áreas com melhores condições de conservação da 

biodiversidade. Diante deste fato, o objetivo deste trabalho é estabelecer critérios 

para a seleção de áreas prioritárias para a criação de novas UCs em áreas urbanas 

e avaliar os serviços ambientais relacionados a elas, que justifiquem o investimento 

público em UCs. A metodologia selecionada para o levantamento dos critérios foi a 

pesquisa bibliográfica baseada em artigos científicos, documentos técnicos e 

normas jurídicas. Foram levantados critérios empregados mundialmente na seleção 

de novas áreas para a criação de UCs, de forma que se possibilite priorizar áreas 

quanto à sua efetividade na conservação da natureza a partir do uso dos critérios 

previamente selecionados. Para avaliação dos critérios e serviços ambientais 

associados às UCs, foram aplicados formulários a especialistas em Conservação da 

Natureza no Brasil. Para a análise dos resultados dos formulários foram feitas 

análises quantitativas e qualitativas (análise de conteúdo). Com base nos critérios 

avaliados pelos especialistas, foi elaborada uma ferramenta de tomada de decisão 

para auxiliar na escolha e hierarquização de áreas para a criação de UCs, buscando 

garantir a efetividade da conservação da biodiversidade. Esta ferramenta permite a 

seleção de áreas para a criação de UCs de forma mais objetiva e baseada em 

critérios científicos. 

Palavras-chave: Conservação da Natureza; Serviços ambientais; Unidades de 

Conservação; Curitiba. 
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ABSTRACT 

 

The selection of areas for the establishment of new protected areas (PAs) has not 

necessarily been based on technical criteria. In most cases, areas are chosen due to 

favorable conditions, such as appropriate landscape, policy issues or the existence of 

environmental constraints in the area, as the inability to implement diferent activities 

on site. These facts enable the selection of areas that are probably less favorable in 

terms of nature conservation. In urban areas, where land generally has a higher cost 

and the anthropogenic pressure for the use of the area is more intense, it becomes 

even more difficult to choose areas for the creation of protected areas. The existence 

of technical criteria for the creation of protected areas in urban location would assist 

managers in selecting areas with better conditions of biodiversity conservation. Given 

this fact, the aim of this work is to establish standards for the selection of priority 

areas for the creation of new protected areas in urban areas and assess the 

environmental services related to them, justifying public investment in PAs. The 

methodology selected for the survey was based on scientific articles, technical 

documents and legal regulations. Different criteria used around the globe were 

adopted in the selection of new areas for the creation of the PAs. Based on it, it was 

possible to prioritize the areas by their effectiveness for the conservation of the 

nature, by using the criteria previously adopted. For assessment criteria and 

environmental services associated with the PAs, forms were applied to experts in 

Nature Conservation in Brazil. To analyze the results of the forms were made 

quantitative and qualitative analyzes. Based on the criteria evaluated by experts, it 

was created a tool to aid decision making in the selection and prioritization of areas 

for the creation of protected areas, in order to ensure the effectiveness of biodiversity 

conservation. This tool allows the selection of areas for the creation of PAs more 

objectively and based on scientific criteria. 

 

Keywords: Nature Conservation, Environmental Services, Protected areas; Curitiba.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A conservação da biodiversidade no Brasil iniciou-se na década de 30, com a 

criação de parques que guardavam paisagens de grande beleza cênica, como o 

Parque Itatiaia, em 1937, e o Parque Nacional do Iguaçu, Serra dos Órgãos e Sete 

Quedas, em 1939. A partir da década de 70, foram criadas Unidades de 

Conservação (UCs) com a preocupação de se conservar a biodiversidade in situ, por 

meio do isolamento de áreas representativas, de forma a evitar a ocupação humana 

(MITTERMEIER et al., 2005). De acordo com Dudley (2008), áreas protegidas são 

essenciais para a conservação da biodiversidade. Margules e Pressey (2000) 

citaram que as UCs têm duas funções principais: ser uma amostra da biodiversidade 

de cada região e resguardar a biodiversidade dos processos que a ameaçam.  

É importante destacar que o conflito entre desenvolvimento e conservação é 

antigo, mas persiste até os dias atuais; diversos autores (MARGULES; PRESSEY, 

2000; METZGER; CASATTI, 2006; PRESSEY, 1994; SCARAMUZZA et al., 2005) 

afirmaram que esse conflito resultou na criação de UCs localizadas 

preferencialmente em áreas que apresentavam baixo valor econômico para outros 

usos, ou seja, agricultura, especulação imobiliária, extração mineral, entre outros. 

Foram criados vários mecanismos para promover a conservação da natureza 

no Brasil, muitos deles em forma de leis (OLIVEIRA; SANTOS, 2004). Conforme 

Mittermeier et al. (2005) e Rylands e Brandon (2005), após cerca de vinte anos de 

discussões, finalmente, no ano 2000, a Lei Federal nº 9.985 instituiu o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). O SNUC define 

Unidade de Conservação (UC) como uma área natural que deve ser protegida, e 

estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das UCs, 

visando à conservação da natureza no Brasil. Essas UCs estão divididas em 

diferentes categorias, de acordo com os objetivos específicos de criação de cada 

área (BRASIL, 2000). Um ano mais tarde, o Estatuto das Cidades, instituído pela Lei 

nº 10.257 de 2001, previu, em seu artigo 4º, que as cidades devem instituir UCs 

como instrumento para evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus 

impactos negativos sobre o meio ambiente e para fins de proteção, preservação e 

recuperação do meio ambiente natural e construído (BRASIL, 2001). Rylands e 

Brandon (2005) afirmaram que as UCs são a chave para se conservar o que resta 
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da biodiversidade, e Dudley (2008) afirmou que as UCs são a única esperança que 

temos para frear a extinção de muitas espécies no mundo. 

Diversos autores, como Durigan et al. (2009), Margules e Pressey (2000), 

Metzger e Casatti (2006), Pressey (1994), Sarkar et al. (2002), Scott et al. (2001), 

Svancara et al. (2005) e Williams et al. (2002) informaram que a seleção de áreas 

para a criação de UCs pode se dar de diferentes formas: com critérios técnicos 

baseados em pesquisa científica, estudos baseados em espécies-símbolo ou 

elementos representativos, áreas oportunamente disponíveis, áreas com baixo valor 

comercial, áreas com alguma beleza cênica, intuição de especialistas ou apenas em 

situações favoráveis politicamente. Estes estudos mostraram que os critérios 

técnicos tendem à escolha de áreas maiores e mais eficientes para a conservação, 

mas que a maioria das UCs ainda tem sido criada conforme orientações políticas, 

que envolvem o custo da terra, metas, acordos, intervenções econômicas ou 

interesses diversos, sem embasamento científico. 

Pouco se conhece sobre como definir os melhores critérios para a seleção de 

áreas para a conservação da biodiversidade global (RODRIGUES et al., 2004). A 

falta de critérios técnicos para amparar os gestores na tomada de decisão resulta 

em avaliações subjetivas e possibilita a seleção de áreas menos favoráveis em 

detrimento a outras que poderiam ser mais importantes no que concerne à 

conservação da natureza (DURIGAN et al., 2009; MARGULES; PRESSEY, 2000; 

METZGER; CASATTI, 2006; MMA, 2000; MORSELLO, 2001; PRESSEY, 1994; 

SARKAR et al., 2002; SCARAMUZZA et al., 2005; SEMA/IAP, 2009; SVANCARA et 

al., 2005; WILLIAMS et al., 2002). Brandon et al. (2005) afirmaram que é necessária 

a identificação de prioridades baseada na intensidade das ameaças e na 

insubstituibilidade das áreas existentes. 

Em todo o mundo, a criação de UCs tem sido feita sem um procedimento 

sistemático, o que prejudica o alcance do principal objetivo de criação das áreas 

protegidas, que é a conservação da biodiversidade (DUDLEY, 2008; DURIGAN et 

al., 2009; MARGULES; PRESSEY, 2000; METZGER; CASATTI, 2006; MORSELLO, 

2001; PRESSEY, 1994; SARKAR et al., 2002; SVANCARA et al., 2005; WILLIAMS 

et al., 2002). 

O município de Curitiba, no Estado do Paraná, encontra-se inserido no 

ecossistema Floresta Ombrófila Mista (FOM), ou Floresta com Araucária. Esse 

ecossistema faz parte do Bioma Mata Atlântica, e foi alvo de intensa exploração 
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predatória nas últimas décadas. Os remanescentes de floresta primária no Paraná 

não chegam a 1% da área original, e muitas das espécies representativas desse 

ecossistema estão na lista de espécies em extinção (MEDEIROS et al., 2005). 

Devido ao alto grau de ameaça desse ecossistema, a Resolução Conjunta 

SEMA/IAP nº 5 (SEMA/IAP, 2009) estabeleceu que qualquer remanescente de FOM 

em estágio primário, ou ainda em estágio secundário médio ou avançado de 

regeneração, é considerado prioritário para a conservação. Não existem critérios 

técnicos específicos, no entanto, para a priorização de áreas para a criação de UCs 

no ecossistema FOM, especialmente em áreas urbanas.  

No Município de Curitiba, o Sistema Municipal de Unidades de Conservação 

(SMUC) estabeleceu áreas prioritárias para a criação de UCs, porém, trata-se de 

uma norma jurídica criada há mais de 10 anos, em que não ficaram claros os 

critérios utilizados para a seleção dessas áreas (CURITIBA, 2000a). Em 2010, a 

seleção de áreas para a criação de novas UCs em Curitiba foi estabelecida como 

uma das prioridades no Sistema Municipal de Gestão Sustentável, Decreto 

Municipal nº 933 de 2010 (CURITIBA, 2010), contudo ainda não existem critérios 

técnicos para isso. Durigan et al. (2009) comentaram que os planejamentos 

elaborados para áreas em escala ampliada não são suficientemente específicos 

para uma escala de gestão municipal, o que dificulta a tomada de decisão pelos 

gestores locais. 

Portanto, a realização deste estudo visa contribuir com o estabelecimento de 

critérios técnicos para a seleção de áreas para a criação de UCs e com a discussão 

da importância dos fragmentos florestais em áreas urbanas para a conservação da 

natureza, especialmente pelos serviços ambientais associados às áreas verdes 

urbanas. Um dos produtos da dissertação é uma ferramenta para auxílio na tomada 

de decisão, com base nos critérios selecionados e avaliados por especialistas em 

Conservação da Natureza. A principal vantagem no uso desta ferramenta pelos 

gestores municipais é tornar o procedimento de análise ambiental padrão, 

diminuindo a subjetividade das análises, dando um caráter técnico-científico ao 

processo de escolha de novas áreas para a criação de UCs. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 

Estabelecer critérios para a seleção e hierarquização de áreas potenciais para 

a criação de UCs em áreas urbanas. 

 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 

• Identificar critérios empregados para a criação de UCs; 

• Identificar serviços ambientais associados às UCs em áreas urbanas; 

• Avaliar os critérios quanto à sua efetividade na conservação da natureza em 

áreas urbanas; 

• Identificar a visão de especialistas na área sobre a efetividade da Conservação 

em áreas urbanas; 

• Elaborar uma ferramenta de tomada de decisão para a escolha e hierarquização 

de áreas para a criação de UCs. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DA BIODIVERSIDADE 

 

 

O termo biodiversidade é uma contração da expressão “diversidade 

biológica”, e parece um conceito simples, mas envolve muitos aspectos (PURVIS; 

HECTOR, 2000). O conceito de biodiversidade não se limita apenas à diversidade 

de espécies; inclui ainda aspectos como a diversidade genética e a diversidade de 

ecossistemas, que inclui, além dos organismos, os fatores abióticos característicos 

de cada região (KEARNS, 2010). De acordo com Primack e Rodrigues (2001), a 

diversidade biológica deve ser considerada em diferentes níveis: em uma escala 

mais precisa, inclui a diversidade genética entre as populações de uma mesma 

espécie, no nível das espécies, inclui todos os organismos existentes na Terra, e 

ainda existe a diversidade entre as comunidades e os ecossistemas e as interações 

entre os seres dentro dos ecossistemas. 

As espécies têm seu valor intrínseco, independente de seu valor para as 

populações humanas (PRIMACK; RODRIGUES, 2001). A humanidade é 

predominantemente urbana, porém, depende completamente dos recursos naturais 

para sobreviver (BOLUND; HUNHAMMAR, 1999). A exploração de recursos 

naturais, o crescimento urbano, a modificação de rios para a implantação de 

hidrelétricas, a poluição, entre outras atividades antrópicas trouxeram consigo 

degradação ambiental e grandes ameaças à biodiversidade (CAMPOS, 2006; 

HILDEBRAND et al., 2002; PRESSEY, 1994; METZGER; CASATTI, 2006; 

SCARAMUZZA et al., 2005; TYRVÄINEN, 2000). Purvis e Hector (2000) afirmaram 

que não há dúvidas que os seres humanos estão destruindo a biodiversidade em 

taxas alarmantes e insustentáveis.  

De acordo com Kearns (2010) e Primack e Rodrigues (2001), a degradação 

de áreas naturais é a principal causa de perda de biodiversidade no mundo. A 

facilidade de deslocamento e o desenvolvimento de tecnologias que permitem o 

cultivo de espécies exóticas aumentaram a frequência de introdução de espécies 

capazes de provocar invasão biológica (KNAPP et al., 2008; NIEMELÄ, 1999). A 

invasão biológica, ou seja, espécies que são oriundas de outros ecossistemas e, por 
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algum motivo, são introduzidas em um ecossistema onde se estabelecem, causando 

prejuízo aos processos biológicos do ecossistema nativo, são a segunda maior 

causa de perda de biodiversidade no mundo (PRIMACK; RODRIGUES, 2001). 

É preciso investimento em conservação da biodiversidade, de forma a 

conservar todos os níveis de biodiversidade em longo prazo. Entretanto, Sitas et al. 

(2009) perceberam que os investimentos em conservação são maiores entre os 

animais mais “carismáticos”, especialmente mamíferos de grande porte, deixando 

espécies severamente ameaçadas de extinção com pouco ou nenhum recurso 

específico para a sua conservação, o que demonstra que, mesmo os esforços 

conservacionistas existentes, deixam a desejar na manutenção da biodiversidade 

como um todo. Estes autores perceberam ainda que, apesar de concentrar os 

maiores centros de endemismo, as zonas tropicais recebem poucos investimentos 

conservacionistas, o que deve ser alvo de preocupação do mundo todo. 

A preocupação com questões ambientais teve origem na esfera internacional, 

com base em uma visão antropocêntrica de mundo, com foco nos problemas 

decorrentes das ações antrópicas sobre o meio ambiente e com as consequências 

negativas à humanidade (JATOBÁ et al., 2009). Desde a década de 70, vêm sendo 

realizados, no mundo todo, movimentos que instigaram que temas como o meio 

ambiente equilibrado e o desenvolvimento sustentável fizessem parte de uma 

agenda global, tais como palestras, convenções internacionais, entre outros.  

O conceito de desenvolvimento sustentável demanda um tipo de economia 

que não destrua as suas próprias condições de existência, uma vez que prejuízos ao 

meio ambiente provocam prejuízos econômicos, mesmo que indiretamente, em 

gastos com saúde pública, escassez de recursos naturais e baixa qualidade de vida 

(LISBOA, 2002). Desenvolvimento sustentável, de acordo com a referida autora, é 

aquele que garante a permanência da base física sobre a qual qualquer economia 

pode se estruturar, que é a ecologia. Jatobá et al. (2009) acrescentaram ainda que 

todo desenvolvimento deve ser sustentável. 

Conforme Pinheiro (2000, p.34), 

antes de ser uma propriedade independente ou relacionada apenas a 

objetos e sistemas físicos, a sustentabilidade é uma característica dos seres 

humanos e pressupõe a possibilidade de as pessoas ampliarem suas 

escolhas na construção da sua qualidade de vida, deixando de serem 

meros espectadores para serem os atores principais do seu próprio 

desenvolvimento. 
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O posicionamento oficial do Brasil em relação ao desenvolvimento sustentável 

é de que deve ser apoiado em três pilares: econômico, social e ambiental (MRE, 

2011). O Ministério das Relações Exteriores é o órgão responsável pelo 

posicionamento brasileiro na política internacional, entretanto, devido aos interesses 

difusos da questão ambiental, novos atores políticos, como organizações da 

sociedade civil, associações, institutos de pesquisa, entre outros, interferem, 

transformam e reestruturam o processo político (FREY, 2000). 

As questões ambientais, entretanto, não podem ser restritas ao âmbito 

nacional. Ultrapassam fronteiras, devendo ser tratadas em acordos e convenções 

internacionais. Em 1972 ocorreu a Conferência de Estocolmo, em que, pela primeira 

vez, lideranças mundiais se reuniram para discutir questões ambientais. Como a 

sociedade científica já detectava a possibilidade de graves problemas no futuro em 

função da poluição atmosférica provocada pelas indústrias, foram abordados temas 

como a chuva ácida e formas de controle da poluição do ar. Esta conferência ficou 

marcada pela visão antropocêntrica, onde as sociedades se reuniram para discutir 

os problemas causados pela humanidade à sua própria existência (LISBOA, 2002). 

De acordo com Jatobá et al. (2009), após a Conferência de Estocolmo, as questões 

ambientais adquiriram um caráter mais político, ultrapassando fronteiras 

institucionais e barreiras econômicas. 

Na sequência, convocada em Assembléia da ONU em 1988, a Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), que ficou 

conhecida como Rio-92, ou ainda “A Cúpula da Terra”, tinha inicialmente a intenção 

de verificar de que forma os países vinham encarando as questões ambientais em 

seus territórios, desde a Conferência de Estocolmo. Foram realizadas reuniões 

preparatórias antes da Rio-92, as quais contaram com o apoio de diversas 

organizações não governamentais (ONGs), o que intensificou a representação 

mundial deste tipo de organização da sociedade civil a partir de então. A 

Conferência Rio-92 foi realizada no Rio de Janeiro, em 1992, com a presença de 

172 países e aproximadamente 10.000 participantes. O objetivo principal era 

encontrar meios de conciliar o desenvolvimento econômico com a conservação dos 

ecossistemas. Como principais produtos desta Conferência foram assinados cinco 

documentos: a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a 

Agenda 21, Princípios para a Administração Sustentável das Florestas, a Convenção 

sobre a Diversidade Biológica e a Convenção sobre Mudança do Clima (CDB, 2011). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento
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A Convenção sobre a Diversidade Biológica foi inspirada pelo crescente 

compromisso da comunidade mundial para o desenvolvimento sustentável. De 

acordo com a CDB (2011), seus objetivos são a conservação da diversidade 

biológica, a utilização sustentável dos seus componentes e a repartição justa e 

equitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos, incluindo 

o adequado acesso aos recursos genéticos e a transferência adequada de 

tecnologias pertinentes, levando em conta todos os direitos sobre esses recursos e 

tecnologias. 

O Brasil ratificou a Convenção em 1992, sendo o primeiro país a assinar a 

Convenção sobre a Diversidade Biológica. É considerada a nação com a maior 

diversidade de espécies no mundo, com vários biomas terrestres e ecossistemas 

marinhos, além de pelo menos 103.870 espécies animais e 43.020 espécies 

vegetais conhecidas (CDB, 2011). Na COP-10 (Conferência das Partes) ocorrida em 

Nagoya, em 2012, governos mundiais assinaram um conjunto ambicioso de metas 

para a conservação, as quais incluíam a proteção de 17% da superfície terrestre 

mundial e 10% dos oceanos, até 2020. Para atingir estas metas, os governos 

deverão aumentar suas contribuições financeiras em prol da conservação da 

biodiversidade, o que se tornou um grande desafio com a crise financeira que atinge 

diversos países do mundo (EVANS et al., 2012). 

Vinte anos depois da Rio-92, em 2012, foi realizada, novamente no Brasil, a 

Conferência denominada “Rio+20”. Desta vez, houve a participação de 188 Estados-

membros, que se comprometeram a investir US$ 513 bilhões em projetos e ações 

nos próximos 10 anos nas áreas de energia, transporte, economia verde, prevenção 

de desastres, desertificação, mudanças climáticas, entre outros assuntos 

relacionados à sustentabilidade. O documento final da Conferência Rio+20, 

denominado “O Futuro que Queremos”, apontou a pobreza como o maior desafio 

para que os países atinjam a excelência nos pilares econômico, social e ambiental, e 

indicou ainda que a economia verde pode desempenhar um papel importante na 

redução da pobreza, na preservação ambiental e no crescimento econômico (ONU, 

2012). 

Ainda não se conhece a totalidade da biodiversidade existente no mundo, 

apesar de tantos anos de pesquisas e estudos já realizados. Uma nova espécie de 

mamífero de grande porte é descoberta a cada três anos, enquanto para espécies 

menores e de outros grupos de visualização mais difícil, este número chega a 300 
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novas espécies descritas por dia, em média. Estes dados mostram o quanto ainda 

não se sabe a respeito da biodiversidade do planeta que habitamos (PURVIS; 

HECTOR, 2000). 

Independentemente dos custos financeiros da manutenção da biodiversidade, 

deve-se avaliar que os custos sociais e ecológicos de não se conservar 

adequadamente a biodiversidade global são inimagináveis (EVANS et al., 2012). As 

UCs são, acima de tudo, um compromisso com as gerações futuras (DUDLEY, 

2008). 

 

 

2.2 CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

 

 Comunidades biológicas que levaram milhões de anos para se desenvolver 

estão sendo devastadas pelas ações humanas, no mundo todo, provocando a 

ameaça de extinção de diversas espécies, e até mesmo espécies desconhecidas, 

que nunca foram estudadas, tem seus habitats tão alterados que não existe mais 

possibilidade de manter populações viáveis (PRIMACK; RODRIGUES, 2001). 

A conservação da natureza é considerada todo tipo de manejo da natureza, 

incluindo desde a proteção integral (in situ) até a utilização sustentável, pesquisas e 

restauração ecológica, visando à perpetuação das espécies e seus processos 

ecológicos (METZGER; CASATTI, 2006). Estratégias de conservação também 

devem abordar a complexidade dos ecossistemas naturais, incluindo a diversidade 

genética e os processos ecológicos e evolutivos (RODRIGUES et al., 2004). 

A conservação de comunidades biológicas intactas (conservação in situ) é o 

modo mais eficaz de preservação da diversidade biológica como um todo, e pode 

ocorrer por meio do estabelecimento de Unidades de Conservação (UCs), 

implantação de medidas de conservação fora das áreas protegidas e restauração de 

habitats degradados (EKEN et al., 2004; METZGER; CASATTI, 2006; NIEMELÄ, 

1999; PRIMACK; RODRIGUES, 2001). A conservação in situ requer a transformação 

de áreas em UCs, cuja principal função é separar elementos da biodiversidade de 

elementos que possam ameaçar seu objetivo principal, mantendo processos 

naturais e populações viáveis, possibilitando refúgios para espécies e servindo de 
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marcos para a conservação regional (DUDLEY, 2008; MARGULES; PRESSEY, 

2000). 

Em 1890, na Associação Australiana para o Avanço da Ciência, Ferdinand 

von Mueller disse que: “áreas selecionadas e não necessariamente muito extensas 

devem ser reservadas em cada país para manter parte da vegetação original e, 

consequentemente, parte da fauna concomitante a plantas em particular” (SCOTT, 

1999, s/n, tradução nossa). Esta fala de mais de um século já demonstrava a 

necessidade de “reservar” áreas da ocupação humana para manter espécies 

animais e vegetais. Dudley (2008) e Margules e Pressey (2000) citaram ainda os 

bosques sagrados da África e da Ásia, cachoeiras, rios e montanhas considerados 

sagrados pelos povos nativos, além das florestas de caça da realeza, mostrando 

que as UCs resguardam também valores históricos e culturais.  

Segundo Dudley (2008), o conceito de UC elaborado por pesquisadores da 

União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) é 

 

o espaço geográfico claramente definido, reconhecido, dedicado e 

administrado, por meios legais ou outros meios efetivos, para atingir 

a conservação da natureza em longo prazo, associada aos serviços 

ambientais e valores culturais (DUDLEY, 2008, p. 8, tradução nossa). 

 

As UCs devem ser vistas como uma forma especial de ordenamento 

territorial, não como um entrave ao desenvolvimento econômico, uma vez que 

exercem um importante papel socioambiental (OLIVEIRA; BARBOSA, 2010). As 

possibilidades de uso variam conforme a categoria na qual a UC foi criada, definida 

a partir da vocação que a área possui e dos objetivos de criação da UC definidos no 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC - BRASIL, 2000).  

As UCs, entretanto, competem por espaço com a crescente necessidade de 

moradia, desenvolvimento comercial, extração de recursos naturais e depósito de 

resíduos, entre outras atividades. Pressey (1994) mencionou que algumas áreas 

protegidas só permanecerão intactas enquanto não apresentarem outros valores 

econômicos. De acordo com Margules e Pressey (2000), Mittermeier et al., (2005) e 

Scott et al. (2001), considerando as estimativas de crescimento populacional a taxas 

crescentes e o aumento da necessidade de exploração dos recursos naturais, a 
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perda de habitat continuará ocorrendo, acarretando na perda de biodiversidade em 

todo o mundo. 

Na prática, a simples constatação da presença das espécies dentro de uma 

área protegida é insuficiente para garantir a persistência em longo prazo de muitas 

espécies, particularmente daquelas mais exigentes quanto ao habitat ou área 

(RODRIGUES et al., 2004). Scott et al. (2001) e Svancara et al. (2005) atentaram 

para o fato de que, apesar dos imensos esforços conservacionistas em todas as 

partes do mundo, ecologicamente a integridade de espécies e ecossistemas em 

muitos países está ameaçada. Bruner et al. (2001) afirmaram que, possivelmente, a 

biodiversidade tropical não sobreviverá sem a devida proteção, considerando que a 

pressão antrópica pelo desenvolvimento impede que as UCs protejam a 

biodiversidade além de seus limites. Os referidos autores afirmaram ainda que há 

um senso comum de que UCs “simplesmente não estão funcionando”; apesar disso, 

concluíram em seu estudo que as UCs devem permanecer como componente 

central das estratégias de conservação, com a criação de novas UCs e a melhoria 

no manejo daquelas já existentes. 

Jenkins e Joppa (2009) concluíram que 12,9% das terras do planeta estão 

sob proteção, pelo menos no papel, área que era três vezes menor em 1985. Dentre 

as áreas protegidas, 5,8% estão sob proteção integral e 74% se encontram no 

Brasil, especialmente na Amazônia. Esses mesmos autores afirmaram ainda que 

13% dos biomas no mundo não possuem representatividade como UCs. 

De acordo com as informações do Banco de Dados Mundial sobre Áreas 

Protegidas (WDPA, 2012), até o final de 2011, eram 157.897 UCs devidamente 

registradas, tendo sido excluídas desta soma as áreas não reconhecidas 

legalmente. Em termos de área total protegida, somando UCs marinhas e terrestres, 

considera-se 24.370.039,73 km² de área de UCs devidamente registradas e 

reconhecidas legalmente. No mundo todo, o maior crescimento em área das UCs 

mundiais se deu a partir da década de 80.  

Metzger e Casatti (2006), Primack e Rodrigues (2001) e Brandon et al. (2005) 

afirmaram que questões fundamentais devem ser tratadas pelos conservacionistas, 

como “O Que” precisa ser protegido, “Onde” e “Como” deve ser protegido. Primack e 

Rodrigues (2001) indicaram ainda três critérios para o estabelecimento de 

prioridades para a conservação: 1) Diferenciação, com maior prioridade à 

comunidade biológica composta de espécies mais raras; 2) Perigo, com maior 
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prioridade para as espécies em risco de extinção; e 3) Utilidade, com maior 

prioridade para as espécies que tem valor atual ou potencial para os seres humanos. 

 

 

2.3 SISTEMAS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

 

De acordo com Campos e Costa Filho (2005), a diferença entre um conjunto 

de áreas protegidas e um Sistema de Áreas Protegidas é que, no primeiro, as UCs 

surgem “ao acaso”, enquanto no segundo elas surgem com o objetivo explícito de 

formar uma estrutura organizada, complementar e integrada. Conforme Dudley 

(2008), o objetivo primordial de um Sistema de Áreas Protegidas é ampliar a 

efetividade da conservação da biodiversidade in situ, e as UCs individuais devem 

contribuir para um sistema regional, nacional ou global de áreas protegidas, sendo 

manejadas de forma conjunta. 

Margules e Pressey (2000), Pressey (1994) e Scaramuzza et al. (2005) 

afirmaram que é difícil realizar o Planejamento Sistemático de UCs na prática, em 

virtude de recursos limitados e competição por outros usos das áreas disponíveis, 

porém, deve-se tentar estabelecer estas conexões entre áreas existentes e novas 

áreas a serem criadas, visando à melhor manutenção da área e da biodiversidade 

que se quer conservar. Primack e Rodrigues (2001) afirmaram que isoladamente, as 

UCs têm pouca função biológica, podendo precipitar o declínio das populações, 

ainda que a UC tenha o manejo adequado. 

Dudley (2008) apresentou as cinco características que, de acordo com a 

IUCN, um Sistema de Áreas Protergidas deve possuir: 1) representatividade, 

abrangência e equilíbrio, englobando o maior número possível de espécies de um 

determinado ecossistema; 2) proporcionalidade, com tamanho suficiente para 

manter as populações viáveis das espécies que se deseja conservar; 3) 

complementaridade, com uma área protegida complementando a outra dentro do 

sistema; 4) consistência, com o manejo adequado de acordo com seus objetivos e 5) 

eficiência, considerando uma relação custo-benefício apropriada ao que se deseja 

conservar.  

A existência de interações ou relações entre os componentes é um aspecto 

central que identifica a existência do sistema como entidade, distinguindo-o de um 
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simples aglomerado de partes independentes umas das outras, com referência à 

Teoria Geral dos Sistemas, de Bertalanffy (1975). É a interação que, constituindo um 

sistema, torna os elementos mutuamente interdependentes. Cada parte estará de tal 

forma relacionada com as demais, que uma mudança numa delas acarretará 

mudanças nas outras. Assim, para compreender o comportamento das partes, é 

indispensável levar em consideração as relações que existem entre elas. Um 

Sistema pode ser definido como um complexo de elementos em interação, um 

conjunto de partes individuais, mas interdependentes, em constante influência mútua 

em busca de um objetivo especifico, que tem a capacidade de manter um certo grau 

de organização em face de mudanças internas ou externas (BERTALANFFY, 1975). 

O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) é um tipo de planejamento 

sistêmico, um instrumento de planejamento que visa conciliar as relações 

econômicas, sociais e ambientais em determinado local. Requer integração entre 

ações e políticas públicas territoriais e participação da sociedade civil, incorporando 

os múltiplos interesses na gestão do território. No Brasil, a legislação que estabelece 

critérios para o Zoneamento Ecológico-Econômico é o Decreto nº 4.297 de 10 de 

julho de 2002 (MMA, 2011), embora este zoneamento já estivesse previsto na 

Política Nacional do Meio Ambiente, que é de 1981 (PNMA, 1981). Sendo o ZEE um 

instrumento de planejamento amplo com objetivos de convergir interesses 

econômicos, ambientais e sociais, sua elaboração requer a participação de 

profissionais de todas as áreas de conhecimento, e estes profissionais precisam ter 

uma visão de todos os aspectos, em prol de um interesse comum. 

Conforme Pinheiro (2000), problemas complexos precisam de um enfoque 

sistêmico para ser solucionados. Este pensamento leva à necessidade de trabalhar 

com uma visão sistêmica, holística, que busca todos os olhares sobre o mesmo 

enfoque. A Abordagem Sistêmica transfere a visão das partes para a visão do todo, 

e muitas soluções surgem quando observamos um problema como um sistema, 

formado por elementos que se inter-relacionam, com objetivos comuns, dentro de 

um determinado ambiente. 

Durigan et al. (2009) e Margules e Pressey (2000) afirmaram que em todo o 

mundo UCs são criadas sem um planejamento sistemático, o que pode vir a 

prejudicar a preservação da biodiversidade, deixando a desejar quanto à eficácia 

das áreas protegidas para representar a diversidade dos ecossistemas naturais. 
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Um programa de conservação com objetivos e metas mensuráveis que 

englobe representatividade, resiliência e redundância pode prover o embasamento 

científico necessário para manter as metas conservacionistas viáveis quanto aos 

aspectos de atendimento às necessidades biológicas. Esses requisitos, no entanto, 

são difíceis de se atender em áreas altamente antropizadas ou com ocupação 

humana estabelecida. Para recuperar e resgatar tais aspectos necessários à 

conservação pode ser necessário recorrer à restauração gradual de áreas 

importantes. Uma visão do que se deseja obter no futuro ajuda no planejamento de 

ações em diferentes prazos (SVANCARA et al., 2005). 

A primeira idéia de um sistema de áreas protegidas no Brasil surgiu com a 

recomendação de áreas que não tiveram outra utilização possível identificada, ou 

seja, sem justificativas de fato conservacionistas (RYLANDS; BRANDON, 2005). 

Posteriormente, ao final da década de 90, surgiram iniciativas que até hoje 

influenciam a seleção de novas áreas para a criação de UCs, como o conceito de 

regiões fitogeográficas, centros de endemismo e corredores de biodiversidade, 

ampliando a conectividade entre áreas existentes, workshops realizados pelo 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Programa de Áreas Protegidas da Amazônia 

(METZGER; CASATTI, 2006; MITTERMEIER et al., 2005; RYLANDS; BRANDON, 

2005). Mittermeier et al. (2005) destacaram ainda o surgimento de diversas 

Organizações-Não-Governamentais (ONGs) ambientalistas na década de 90, que 

até hoje exercem um forte papel de participação, planejamento e execução de ações 

na conservação da biodiversidade no Brasil, inclusive com a formação de Redes, 

como a Rede Mata Atlântica, a Rede Cerrado e o Grupo de Trabalho Amazônico. 

As UCs podem ser públicas ou privadas, estas denominadas no Brasil de 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), uma categoria importante 

para a conservação de espécies com distribuição restrita, e que permite a 

participação de forma mais direta da sociedade na conservação da biodiversidade 

(METZGER; CASATTI, 2006). Além das UCs, também são consideradas áreas 

protegidas aquelas com restrições ambientais legais, como as terras indígenas, 

quilombolas, sítios arqueológicos, sítios espeleológicos, bens tombados pelo 

Patrimônio Histórico, áreas militares, áreas de preservação permanente (APP) e 

reserva legal (SCARAMUZZA et al., 2005; RYLANDS; BRANDON, 2005). 

Durigan et al. (2006) lembraram que algumas áreas protegidas encontram-se 

hoje sob proteção legal, porém este é um fator que pode mudar com o tempo, com 
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mudanças na legislação. Áreas sob proteção no momento da seleção de áreas não 

devem ser descartadas se forem consideradas prioritárias para a conservação, sob 

o risco de mudanças na legislação deixarem áreas importantes desprotegidas. 

De acordo com Rodrigues et al. (2004), o sistema de áreas protegidas 

existente em escala global é significativamente direcionado para locais com maior 

riqueza de espécies constatada, ou onde há espécies ameaçadas de extinção, no 

entanto, poderia ainda ter um melhor desempenho em termos de cobertura de 

espécies. Por exemplo, uma rede voltada para os trópicos, onde há um maior nível 

de endemismo, teria maiores chances de manter mais espécies protegidas, uma vez 

que a distribuição da biodiversidade não é uniforme no mundo. 

Várias áreas em conjunto formam um sistema, independente de seu tamanho 

individual. Especialmente em áreas urbanas, deve-se buscar a conectividade entre 

os fragmentos, em forma de parques lineares, aproveitando as áreas protegidas 

existentes, ou até mesmo por meio da restauração ecológica onde houve 

degradação, buscando estabelecer corredores ecológicos (BOLUND; 

HUNHAMMAR, 1999; NIEMELÄ, 1999). 

 

 

2.4 TAMANHO MÍNIMO DE ÁREA PARA A CRIAÇÃO DE UCs 

 

 

O tamanho de área necessário para a criação de UCs é muito variável, devido 

à diversidade de necessidades biológicas das diferentes espécies ou atributos que 

se pretende conservar. Mesmo grandes áreas não garantem por si só a manutenção 

da integridade dos processos ecológicos, como relações presa-predador, ciclos 

hidrológicos, mecanismos de dispersão, entre outros aspectos (KNAPP et al., 2008; 

SCARAMUZZA et al., 2005; SVANCARA et al., 2005). 

Não há registros na literatura para um tamanho mínimo de área considerado 

ideal para a efetividade de uma UC. Cada ecossistema tem suas características 

próprias e a riqueza de espécies e o tamanho das populações presentes na área 

influencia a área mínima necessária para a criação da UC (AGUIAR-SILVA et al., 

2011). Niemelä (1999) relembrou o dilema de se decidir entre uma área grande ou 

diversas áreas pequenas, considerando que fragmentos florestais em áreas urbanas 

não chegam a ser completamente isolados, uma vez que apresentam um certo grau 
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de conectividade com áreas protegidas urbanas, e até mesmo com áreas maiores 

em zonas rurais adjacentes. 

Nem sempre é possível dispor de grandes áreas preservadas, especialmente 

em grandes centros urbanos. As UCs em áreas urbanas tendem a apresentar 

dimensões pequenas comparadas às áreas de Parques Nacionais ou outras UCs 

em zonas rurais (KNAPP et al., 2008). Pereira et al. (2006) afirmaram que a 

conservação de remanescentes florestais nas áreas urbanas encontra sérias 

barreiras devido às pressões do processo de urbanização, com tendência a ocupar 

todos os espaços possíveis. Diamond (1976) mencionou, há mais de quatro 

décadas, a dificuldade em se obter áreas de grandes dimensões, devido à pressão 

por diferentes usos da terra. De fato, conforme Knapp et al. (2008) e Primack e 

Rodrigues (2001), não há mais muitas opções de grandes áreas para serem 

destinadas à conservação, devendo ser considerada ao máximo a possibilidade de 

conservação das áreas menores remanescentes. 

Não foram encontrados estudos específicos sobre a efetividade dessas áreas 

de pequenas dimensões para a conservação da biodiversidade, e até mesmo nos 

estudos encontrados sobre efetividade de UCs, as áreas pequenas (inferiores a 

10.000 m², por exemplo) foram excluídas das amostras (AGUIAR-SILVA et al., 2011; 

Durigan et al., 2006; SCARAMUZZA et al., 2005; SVANCARA et al., 2005). Jennings 

et al. (2003), no entanto, afirmaram que uma pequena parte de uma floresta maior, 

por exemplo, uma zona de mata ciliar protegendo um riacho, o qual é a única fonte 

de água potável para uma comunidade, ou um pequeno fragmento de um 

ecossistema raro, deve ser considerado de alto valor para a conservação. 

A conservação da biodiversidade requer, além da manutenção de espécimes, 

a manutenção de sua variabilidade genética, pelo que é essencial garantir a 

possibilidade de trocas gênicas entre diferentes populações, que, quando isoladas, 

tornam-se mais vulneráveis a eventos ambientais prejudiciais ou doenças que 

possam resultar em extinção local (SVANCARA et al., 2005). Para melhorar a 

qualidade de áreas destinadas à conservação deve-se levar em consideração 

estruturá-las em redes, fazendo com que pequenos espaços formem, em conjunto, 

uma área maior (DURIGAN et al, 2009; GANEM, 2005). Campos (2006) também 

afirmou que a busca de conectividade entre fragmentos certamente traz benefícios à 

conservação da biodiversidade, porque os corredores facilitam a manutenção de 

populações que demandam áreas maiores para sua viabilidade, aumentam a 
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probabilidade de manejo de recursos hídricos e propiciam rotas de dispersão para 

espécies isoladas em fragmentos naturais. 

Deve-se, portanto, buscar ao máximo a preservação de áreas contínuas de 

vegetação, evitando a fragmentação dos remanescentes florestais, e mantendo as 

características do ambiente propício à fauna que ainda utiliza o local para abrigo, 

nidificação ou mesmo área de transição (DURIGAN et al., 2006). Campos (2006) 

informou que a fragmentação de habitats ocorre quando uma grande e contínua 

área natural é dividida em fragmentos menores, isolados uns dos outros, com efeitos 

deletérios às populações ali existentes, e Niemalä (1999) relatou que há evidências 

de que extinções ocorrem devido à destruição de habitats ou ao lento 

desaparecimento de espécies em pequenos fragmentos isolados. 

De acordo com Primack e Rodrigues (2001), apesar de diversos argumentos 

favoráveis à criação de UCs em grandes áreas, considerando que somente estas 

seriam capazes de manter mais populações viáveis, existem também outros 

argumentos favoráveis à criação de áreas menores, porém em maior número, e com 

localização e manejo bem específicos, especialmente para a conservação de 

plantas e de espécies de animais menos exigentes quanto ao tamanho do habitat, 

mas algumas vezes endêmicos e de distribuição restrita. 

Pequenos fragmentos conectados podem formar um sistema de áreas 

protegidas, conectando a biodiversidade e ampliando a área total de conservação. 

Além disso, abrigam importantes processos ecológicos que não dependem de áreas 

muito extensas para ocorrer, como a polinização, e locais de refúgio, por exemplo 

(SCARAMUZZA et al., 2005). Os serviços ambientais prestados por essas áreas são 

relevantes e precisam ser preservados. A área deve ser manejada de maneira 

apropriada para que os serviços ambientais identificados sejam mantidos ou 

aumentados. A identificação dessas áreas é, portanto, o primeiro passo para o 

desenvolvimento de um manejo apropriado (MMA, 2000). 

 

 

2.5 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO BRASIL 

 

 

Por ser considerado um país megadiverso, o Brasil tem uma grande 

responsabilidade global em proteger especialmente três grandes regiões naturais: a 
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Amazônia, o Pantanal e a Caatinga, assim como os dois hotspots de biodiversidade: 

a Mata Atlântica e o Cerrado (RYLANDS; BRANDON, 2005). Os hotspots de 

biodiversidade, de acordo com Myers et al. (2000), são áreas que apresentam 

concentrações excepcionais de espécies endêmicas e grande perda de habitat 

constatada.  

A Conservação da Biodiversidade no Brasil teve início recentemente, tendo 

sido constatado grande avanço considerando o pouco tempo de desenvolvimento. 

Na década de 30 foram criados os primeiros parques no Brasil, os quais inicialmente 

guardavam paisagens de grande beleza cênica, como o Parque Itatiaia, em 1937, 

nas montanhas de Mata Atlântica do Rio de Janeiro e os Parques Iguaçu, Serra dos 

Órgãos e Sete Quedas em 1939 (MITTERMEIER et al., 2005). Em 1961 foi criado o 

Parque Nacional da Tijuca, uma das maiores florestas urbanas do mundo 

(OLIVEIRA; SANTOS, 2004). Contudo, conforme Rylands e Brandon (2005), foi a 

partir das últimas duas décadas do século XX o período de maior número de criação 

de UCs no Brasil. A necessidade de conservação da vida silvestre e da flora nativa 

foi percebida no país apenas nos anos 70, com o isolamento de áreas 

representativas de forma a evitar a ocupação humana, a principal forma de 

conservação in situ. De acordo com Camphora e May (2006), o papel 

desempenhado pelas áreas protegidas nas estratégias nacionais e globais de 

conservação da diversidade biológica é fundamental.  

Em 1970 o Brasil possuía 14 Parques Nacionais e 12 Florestas Nacionais, 

além de 26 Parques e Reservas Estaduais (RYLANDS; BRANDON, 2005). Ao 

mesmo tempo, o Brasil vivia o “milagre econômico”, incentivando a ocupação de 

áreas visando o “desenvolvimento” do país (MITTERMEIER et al., 2005), como o 

Parque das Sete Quedas, que foi submerso pela construção da Usina Hidrelétrica de 

Itaipu, alagando um ponto turístico de importância econômica regional e até mesmo 

nacional, e destruindo o habitat natural de inúmeras espécies (RYLANDS; 

BRANDON, 2005).  

Apesar da intensa degradação das últimas décadas, em termos de 

conservação, o Brasil tem muitos fatores que o beneficiam, como a grande extensão 

territorial que abriga uma gama de biodiversidade, mas é primordialmente relevante 

que a ligação entre ciência e governo seja fortalecida (BRANDON et al., 2005). O 

Brasil ainda tem o desafio de efetuar o correto manejo de suas áreas protegidas, 

uma vez que continua com ambiciosos programas de desenvolvimento nos setores 
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da energia, infra-estrutura, agricultura e indústria (MORSELLO, 2001; RYLANDS; 

BRANDON, 2005), e os recursos que podem ser destinados à conservação da 

biodiversidade são limitados (DURIGAN et al., 2006). Felizmente, o corpo técnico 

especialista em Biologia da Conservação que tem se formado no Brasil tem 

destaque mundial, apesar de ter começado recentemente, com a instituição, em 

1988, do primeiro curso de pós-graduação em Conservação no país, o curso de 

Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre na Universidade Federal de 

Minas Gerais (MITTERMEIER et al., 2005).  

Conforme informações do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação 

(CNUC) de janeiro de 2012 (MMA/CNUC, 2012), existem no Brasil 884 UCs federais, 

631 UCs estaduais e 91 UCs municipais, totalizando 1.514.342 km² de áreas 

protegidas cadastradas junto ao Ministério do Meio Ambiente (MMA). Porém, este 

número é inferior ao número real de UCs existentes, porque o cadastro das UCs 

municipais e estaduais depende dos órgãos que instituíram as UCs efetuarem o 

cadastro junto ao MMA, desta forma não necessariamente todas as UCs instituídas 

por estas categorias estão cadastradas no CNUC. De acordo com o Programa 

Global da Biodiversidade do Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, na 

última década, o Brasil foi responsável pela criação de 75% dos 700 mil km² de 

áreas protegidas que surgiram no mundo. O Brasil é o quarto país do mundo em 

quantidade de área continental de UCs, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, 

Rússia e China (MMA/CNUC, 2012). 

De acordo com informações disponíveis pela CDB (2012), a meta do Brasil 

para atingir o objetivo de promover a conservação da diversidade biológica dos 

ecossistemas, habitats e biomas é de que pelo menos 30% do Bioma Amazônia e 

10% dos demais biomas e da Zona Costeira e Marinha sejam efetivamente 

conservados por Unidades de Conservação do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), apresentado na Lei nº 9.985 de 2000 (BRASIL, 2000). 

As UCs, no Brasil, são definidas pelo SNUC (BRASIL, 2000, artigo 2º) como: 

 

espaço territorial e seus recursos ambientais (...) com características 

naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 

objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. 
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As UCs podem ser federais, estaduais ou municipais, de acordo com o órgão 

de criação da unidade. O SNUC apresenta diferentes categorias de UCs, divididas 

em dois grupos principais: as UCs de proteção integral, com objetivo básico de 

preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos 

naturais, onde pode haver uso controlado e até mesmo habitação e atividades 

comerciais, e as UCs de uso sustentável, com objetivo básico de compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos 

naturais. Dentro dessas categorias existem diferentes tipos de UCs, destinadas a 

finalidades específicas (BRASIL, 2000). As diferentes categorias de UCs estão 

apresentadas no Quadro 1. Além destas, o SNUC estabelece, em seu artigo 6º, que, 

excepcionalmente e a critério do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA, 

órgão consultivo e deliberativo com representação da sociedade civil), podem ser 

integradas ao SNUC as UCs estaduais e municipais concebidas para atender a 

peculiaridades regionais ou locais, com objetivos de manejo distintos das categorias 

previstas nesta lei. 

 

UCS DE PROTEÇÃO INTEGRAL UCS DE USO SUSTENTÁVEL 

Estação Ecológica (EE) 

Reserva Biológica (REBIO) 

Parque Nacional (PARNA) 

Monumento Natural 

Refúgio da Vida Silvestre 

Área de Proteção Ambiental (APA) 

Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) 

Floresta Nacional (FLONA) 

Reserva Extrativista (RESEX) 

Reserva de Fauna 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) 

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) 

Quadro 1 – Grupos e categorias de Unidades de Conservação do SNUC. Fonte: SNUC, Lei 
nº 9.985 de 2000 (BRASIL, 2000). 

 

De acordo com Ferreira (2004), o SNUC é visto como um sistema de 

legislação inovador, que padroniza as áreas protegidas em território nacional, 

facilitando a sua gestão e fiscalização pelo órgão ambiental federal, possibilitando 

ainda financiamentos específicos aos órgãos ambientais estaduais e municipais, por 

facilitar o entendimento quanto ao tipo de UC a ser contemplado. É um marco 

histórico no estabelecimento da gestão integrada e participativa das UCs no Brasil.  

Conforme apontado por Bruner et al. (2001) e Metzger e Casatti (2006), ainda 

que a maioria das UCs localizada nos países tropicais sejam “parques no papel” 
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(paper parks), ou seja, UCs estabelecidas porém sem a completa regularização 

fundiária ou sem o manejo adequado, esses espaços têm sido surpreendentemente 

efetivos na proteção de ecossistemas e espécies, mesmo em áreas com fortes 

pressões no seu entorno. 

Medeiros et al. (2005) concluíram ainda que a criação de novas UCs e o 

manejo adequado dessas áreas constituem significativa contribuição para a 

conservação da biodiversidade nos trópicos, como medida urgente e emergencial, 

dado à criticidade da situação atual dos ecossistemas brasileiros, especialmente da 

Floresta Ombrófila Mista (FOM), ecossistema que, conforme Maack (1981), 

originalmente recobria 37% do território paranaense, bem como pela permanência 

de inúmeros fatores de pressão sobre os escassos remanescentes florestais atuais. 

Rylands e Brandon (2005) afirmaram que todos os biomas brasileiros ainda 

necessitam de mais áreas protegidas, de forma a atingir os objetivos de 

conservação da biodiversidade. 

 

 

2.5.1 Floresta Ombrófila Mista (FOM)  

 

 

A formação Floresta Ombrófila Mista (FOM) (IBGE, 1992), ou Floresta com 

Araucária (RODERJAN et al., 2002), é um dos ecossistemas associados ao Bioma 

Mata Atlântica (BRASIL, 2006), o qual originalmente ocorria ao longo do litoral 

sudeste/sul do Brasil, mas como a mudança de uso do solo e o crescente aumento 

da população ocuparam grande parte da área original, restaram poucas áreas em 

diferentes estágios de regeneração (CASTELLA et al., 2004). 

De acordo com os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável de 2012 

(IBGE, 2012a), a Mata Atlântica teve 88% de sua área desmatada até 2010. Trata-

se de um bioma extremamente reduzido e ameaçado; com base em dados obtidos 

até o ano de 1999, a formação foi reduzida a, aproximadamente, 0,8% de 

remanescentes em bom estado de conservação (CASTELLA et al., 2004). De 

acordo com Medeiros et al. (2005) e Cardoso et al. (2009), os fatores de pressão 

que outrora reduziram a área de FOM permanecem atuando sobre os escassos 

remanescentes atuais, e conforme Roderjan et al. (2002), não se tem notícia de 

remanescentes representativos intocados no Paraná (florestas primárias), nem 
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mesmo em UCs oficiais, o que demonstra a urgência da necessidade de proteção 

desse ecossistema. 

A FOM pode ser dividida em quatro diferentes tipos de formação, de acordo 

com a latitude e a altitude: Submontana (de 50 m a 400 m de altitude), Montana (de 

400 m a 1.000 m de altitude), Altomontana (mais de 1.000 m de altitude) e Aluvial, 

quando nas margens de corpos hídricos (IBGE, 1992). O Município de Curitiba 

apresenta quase toda a sua área coberta por vegetação Montana, e Aluvial próximo 

aos fundos de vale (KOZERA et al., 2006). Alguns dos autores que descreveram a 

composição florística da Floresta com Araucária foram Borgo (2002), Borgo e Silva 

(2003), Kozera et al. (2006), Nascimento et al. (2007), Roderjan et al. (2002) e 

Rondon Neto et al. (2002), sendo que alguns destes trabalhos foram realizados em 

UCs do Município de Curitiba. 

Segundo Roderjan et al. (2002), a Araucaria angustifolia, conhecida 

popularmente como araucária ou pinheiro-do-paraná, forma um estrato dominante e 

contínuo acima de 30 m de altura, podendo ocorrer indivíduos acima de 40 m. De 

acordo com Leite (1994), essa formação apresenta mais de 350 espécies, com um 

endemismo em torno de 40%. Dentre elas, algumas de maior importância são, de 

acordo com Roderjan et al. (2002): Ocotea porosa (imbuia), Ocotea odorifera 

(canela-sassafrás), Podocarpus lambertii (pinheiro-bravo), Cedrela fissilis (cedro), 

Jacaranda puberula (puberula), Capsicodendron dinisii (pimenteira), Ilex 

paraguariensis (erva-mate), Campomanesia xanthocarpa (guabirobeira), Tabebuia 

alba (ipê-amarelo), Luehea divaricata (açoita-cavalo), Dalbergia brasiliensis 

(jacarandá), Syagrus romanzoffiana (jerivá), entre outras, e nos estratos inferiores 

são comuns espécies dos gêneros Myrcia, Eugenia, Casearia, Allophylus, entre 

outros. Fetos arborescentes (xaxins) e gramíneas cespitosas são frequentes, e o 

epifitismo é presente, porém menos intenso do que na Floresta Ombrófila Densa.  

A FOM Aluvial, também denominada floresta de galeria, floresta ripária ou 

mata ciliar, pode apresentar diferentes graus de desenvolvimento, desde 

comunidades simplificadas, pelas características do solo, até associações mais 

complexas. Destacam-se nesta formação Sebastiania commersoniana (branquilho), 

Schinus terebinthifolius (aroeira), Allophylus edulis (vacum), Vitex megapotamica 

(tarumã), Erithryna crista-galli (corticeira-do-banhado), entre outras (IBGE, 1992). 

As espécies da flora Araucaria angustifolia (araucária), Dicksonia sellowiana 

(xaxim-bugio), Ocotea porosa (imbuia) e Ocotea odorifera (canela-sassafrás) estão 
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entre as espécies nativas desse ecossistema que se encontram ameaçadas de 

extinção (HATSCHBACH; ZILLER, 1995) e que podem ser encontradas em 

fragmentos florestais do Município, entre outras espécies que, de acordo com 

Roderjan et al. (2002), muito provavelmente tenham sido extintas antes mesmo de 

serem reconhecidas suas reais potencialidades. 

Em relação à fauna, Ferreti e Britez (2006) informaram que existem poucos 

estudos na Mata Atlântica, o que demonstra a necessidade urgente de mais 

pesquisas nesta área. Para o Município de Curitiba existe literatura produzida sobre 

a fauna, especialmente em Planos de Manejo e Estudos de Impacto Ambiental. 

Segundo Mikich e Bérnils (2004), animais presentes no Livro Vermelho da Fauna 

Ameaçada de Extinção do Paraná também habitam os fragmentos florestais da 

cidade de Curitiba.  

Os Planos de Manejo dos Parques Naturais Municipais Barigüi, Tingüi e São 

Lourenço, localizados no Município de Curitiba, realizados em 2008 e 2009 (SMMA, 

2011), registram a presença de diversas espécies da fauna, algumas pouco 

tolerantes às modificações ambientais provocadas pelo processo de urbanização e 

extremamente dependentes dos fragmentos florestais para a sua sobrevivência, 

como por exemplo: 

- mastofauna: Sphiggurus villosus (ouriço-caxeiro), Myocastor coypus (ratão-do-

banhado), Hydrochaeris hydrochaeris (capivara), Dasyprocta azarae (cutia), Cavia 

aperea (preá), Sciurus sp. (serelepe), Alouatta sp. (bugio), Lontra longicaudis 

(lontra), diversos Didelphidae (cuícas e gambás) e Dasypodidae (tatus), entre outros. 

- avifauna: Penelope obscura (jacuaçu), Amazonetta brasiliensis (marreca-ananaí), 

Amazona brasiliensis (papagaio-verdadeiro), Amazona vinacea (papagaio-de-peito-

roxo), Ardea alba (garça-branca-grande), Caracara plancus (carcará), Falco 

sparverius (quiri-quiri), Aramides saracura (saracura), Piaya cayana (alma-de-gato), 

Trogon surrucura (surucuá-variado), Chloroceryle sp. (martim-pescador), Coloptes 

campestris (pica-pau-do-campo), Ramphastos dicolorus (tucano-do-bico-verde), 

Campephilus melanoleucus (pica-pau-de-topete-vermelho), entre outros registros, 

alguns de aves migratórias (STRAUBE et al., 2009). 

- herpetofauna: Tupinambis sp. (lagarto-teiú), Hydromedusa tectifera (cágado-

pescoço-de-cobra), Echinanthera bilineata (cobra-cipó), Philodryas patagoniensis 

(papa-pinto), Bothrops jararaca (jararaca) e Micrurus frontalis (cobra-coral), entre 

outros. 



32 

 

- ictiofauna: os registros literários indicam lambaris, cascudos, bagres, acarás e 

barrigudinhos, entre outros.  

Em 2009, foi publicado o livro “As Aves de Curitiba” (STRAUBE et al., 2009), 

o qual apresenta registros científicos de cerca de 400 diferentes espécies de aves 

registradas nos limites da cidade. Algumas aves são migratórias, outras apresentam 

graus de vulnerabilidade e risco de extinção, e seu registro no Município de Curitiba, 

por exemplo, reforça a importância desses fragmentos florestais, ainda que como 

área de transição e descanso para aves que habitem outras regiões.  

A conservação dos fragmentos florestais existentes em áreas urbanas, assim 

como a criação de corredores de ligação entre os fragmentos existentes, permite a 

manutenção da biodiversidade e garante o fluxo gênico entre as espécies. Além 

disso, melhora a qualidade dos recursos hídricos, mantendo áreas de preservação 

permanente como corredores ecológicos (GANEM, 2005; DURIGAN et al., 2006). 

 

 

2.5.2 Unidades de Conservação no Paraná 

 

 

O Paraná é um estado na Região Sul do Brasil, caracterizado pelos solos 

férteis e condições climáticas adequadas à agropecuária, o que fez do estado um 

dos maiores produtores de grãos do país. A ocupação territorial no Paraná é 

relativamente recente, mas foi feita de forma devastadora, sem cuidados com as 

áreas naturais, iniciando no litoral e seguindo de forma rápida em direção ao 

noroeste, deixando poucos remanescentes florestais, a maioria graças à criação de 

UCs (CAMPOS, 2006). 

Rylands e Brandon (2005) afirmaram que, normalmente, as UCs estaduais 

tendem a ter tamanho menor do que as UCs federais. Além disso, nos estados, as 

UCs estaduais de uso sustentável são em média 6,5 vezes maiores que as UCs de 

proteção integral. As áreas de proteção ambiental (APAs) também são consideradas 

UCs, entretanto, são mais semelhantes a um tipo de zoneamento territorial do que 

uma UC propriamente dita, devido ao tipo de usos que permitem, incluindo até 

mesmo habitações, exploração agropecuária, comércio e atividades de baixo 

impacto ambiental. 
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No estado do Paraná há 68 UCs estaduais, que somam 1.205.632,09 ha de 

áreas conservadas, das quais 45 são UCs de Proteção Integral e 23 UCs de Uso 

Sustentável (UC/IAP, 2012). A Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 05 de 2009 

(SEMA/IAP, 2009) estabelece as áreas prioritárias para a conservação da 

biodiversidade no Paraná. Em seu artigo 3º estabelece que são considerados 

prioritários e estratégicos para a conservação da biodiversidade no Estado do 

Paraná “todos os remanescentes de vegetação nativa em estágio primário e 

nos estágios secundário médio e avançado de regeneração” (SEMA/IAP, 2009, 

art. 3º, grifo nosso). 

De acordo com Campos e Costa Filho (2005), a justificativa para a escolha de 

novas UCs, no Paraná, tem sido feita com base em critérios como áreas 

remanescentes de processos de regularização fundiária, áreas sem interesse para a 

implantação de atividades agrícolas ou exploração econômica, oportunidades legais, 

integridade e estado de conservação, beleza cênica, normalmente em áreas que 

não foram utilizadas ao longo do processo de exploração econômica e expansão 

agrícola do estado nas últimas décadas. 

Campos e Costa Filho (2005, p. 21) resumiram de forma interessante a 

situação dos remanescentes de vegetação natural no Paraná:  

 

Atualmente, não se pode escolher muito as áreas importantes para 

estabelecer novas UCs (lacunas), ou melhor, está “fácil” de escolhê-las. 

Existem tão poucas remanescentes que todas as áreas naturais do Estado 

são estratégicas para a conservação da biodiversidade. Vamos além: na 

verdade, é preciso muita recuperação para que requisitos mínimos 

indicados pela ciência da biologia da conservação sejam atendidos. 

 

Rylands e Brandon (2005) afirmaram ser mais fácil lidar com o contexto de 

UCs individuais, por meio de iniciativas locais, do que um grande sistema de áreas 

protegidas federal ou estadual, o qual também é importante para nortear o processo, 

visando à conectividade entre as áreas protegidas criadas nos diferentes âmbitos. 
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2.5.3 Unidades de Conservação em Curitiba 

 

 

No Brasil, os municípios possuem grande autonomia para lidar com as 

questões administrativas, financeiras e políticas, por meio do direito concedido pela 

Constituição de 1988 aos municípios de poder outorgar sua própria constituição 

(OLIVEIRA; SANTOS, 2004). A autonomia das estruturas institucionais que 

compõem o sistema político brasileiro é mais evidente nos níveis estadual e, 

sobretudo, municipal, onde se pode observar melhor a expressão democrática 

(FREY, 2000). 

A intensificação dos processos de urbanização, internacionalização e 

globalização vem reduzindo os poderes absolutos do Estado nacional, criando 

espaço para que as cidades atuem como atores internacionais, abrindo novos 

horizontes para a articulação entre cidades de diferentes partes do mundo e 

privilegiando relações diretas entre cidades e organizações internacionais. Por outro 

lado, a ação internacional de um governo local não se determina somente pelas 

ações no exterior, mas também pelas decisões tomadas localmente (OLIVEIRA; 

SANTOS, 2004). 

Curitiba é a capital do Estado do Paraná, com 1.751.907 habitantes de acordo 

com o censo de 2012; apresenta clima temperado (ou subtropical) úmido, 

mesotérmico, sem estação seca, com verões frescos e invernos com geadas 

frequentes (IBGE, 2012b; IPPUC, 2012). O município está localizado em um planalto 

a 934 m s. n. m., e o terreno plano com áreas inundadas contribui para o seu inverno 

ameno e úmido (IPPUC, 2012). A área do município, de 432,17 km², já está 

praticamente toda loteada, restando poucas áreas para expansão (IPPUC, 2012). 

Porém, ainda possui remanescentes significativos de Floresta Ombrófila Mista 

(FOM), também conhecida como Floresta com Araucária, com distribuição de 

aproximadamente 25% em Unidades de Conservação municipais e outros 75% em 

áreas particulares (RIBEIRO, 2009). 

Além dos remanescentes florestais existentes no município, existe uma 

integração com fragmentos florestais até maiores existentes na Região 

Metropolitana (Fig.1), permitindo a existência de corredores ecológicos interligando 

os fragmentos florestais urbanos com regiões mais rurais e UCs de maior amplitude, 
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o que, de acordo com Knapp et al. (2008), aumenta muito as chances de 

conservação da biodiversidade. 

 

 

Figura 1 - Imagem de satélite, obtida por meio do Programa Google Earth 2012, mostrando 
Curitiba ao centro e parte da Região Metropolitana no entorno imediato, onde ainda são 
observados fragmentos florestais de maiores dimensões, com maior conectividade. 

 

Oficialmente, Curitiba apresenta 64,5 m² de fragmentos florestais por 

habitante, uma média alta em relação às demais cidades do Brasil. São 113.130.292 

m² de cobertura florestal, correspondente a aproximadamente 20% da área do 

município, considerando apenas as áreas maiores do que 500 m², observadas em 

imagens aéreas no ano de 2011, pelo Centro de Geoprocessamento da Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente (SMMA) de Curitiba (comunicação pessoal em palestra 

do Engenheiro Cartógrafo Luis Miguez, do Centro de Geoprocessamento da SMMA 

ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, em 17 de fevereiro de 2012 no auditório 

da SMMA). Os imóveis com cobertura vegetal significativa são cadastrados pela 

SMMA e pertencem ao Setor Especial de Áreas Verdes (SEAV), regidos pela Lei 

Municipal nº 9.806 de 2000 (CURITIBA, 2000b), que prevê uma taxa de utilização 
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específica para esses lotes, de acordo com a área, cobertura e tipologia florestal de 

cada um. 

As áreas verdes a que este trabalho se refere, no Município de Curitiba, foram 

definidas pelo artigo 20 da Lei Municipal nº 8.353, de 22 de dezembro de 1993 

(CURITIBA, 1993, art. 20), como: 

 

os bosques de mata nativa representativos da flora do Município de 

Curitiba que visem à preservação de águas existentes, do habitat da 

fauna, da estabilidade dos solos, da proteção paisagística e 

manutenção da distribuição equilibrada dos maciços vegetais. 

 

Apesar dessa lei ter sido revogada para a reformulação do Código Florestal 

Municipal, o conceito continua valendo, e foi utilizado no presente trabalho, assim 

como em Miguez (2001). Neste estudo, portanto, são considerados como “áreas 

verdes” apenas os fragmentos florestais, em áreas públicas, privadas, ou ainda 

dentro de UCs.  

A Lei Municipal nº 9.804, de 2000, o Sistema Municipal de Unidades de 

Conservação (SMUC), estabeleceu áreas prioritárias para a criação de UCs no 

Município de Curitiba (CURITIBA, 2000a), porém não foram informados quais os 

critérios utilizados para a seleção dessas áreas. Na Figura 2 são apresentadas as 

áreas prioritárias para a criação de UCs em Curitiba, de acordo com a definição da 

legislação vigente. 

De acordo com Gilioli (2006), a criação de UCs no Município de Curitiba é 

justificada pela necessidade de proteção de mananciais, recursos hídricos, 

patrimônio histórico, belezas naturais e prevenção quanto às enchentes, com a 

implantação de Parques Municipais em áreas consideradas de risco em eventos 

pluviométricos intensos, criando lagos que funcionam como bacias de contenção, 

evitando alagamentos em pontos críticos da cidade. Não foram encontrados na 

literatura critérios para a seleção de áreas para a criação de UC no município. 

Os critérios para a seleção das áreas não foram especificados, e nem todas 

as áreas selecionadas foram efetivamente destinadas à criação de UCs. Como esta 

Lei já foi promulgada há mais de 10 anos, é necessário que as áreas previamente 

selecionadas sejam revisadas, visando à manutenção das áreas prioritárias, à 

exclusão de áreas não mais aptas para a conservação, ou ainda à inclusão de novas 
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áreas, considerando critérios técnicos. Esta necessidade vem especificada no Plano 

de Gestão Municipal, homologado pelo Decreto nº 933, de 26 de julho de 2010 

(CURITIBA, 2010). 

 

 

Figura 2 – Carta do Município de Curitiba com as áreas prioritárias para a criação de UCs. Fonte: 
Mapa anexo da Lei Municipal nº 9.804 de 2000 (CURITIBA, 2000a, adaptado). 
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Um dos objetivos do decreto anteriormente referido é ampliar o Sistema 

Municipal de Unidades de Conservação, sendo uma das metas a criação de novas 

UCs, listando como ações prioritárias a identificação de áreas com potencial para a 

preservação da biodiversidade, o mapeamento de áreas de interesse, relatando 

características de cada uma, e a definição de prioridades com cronograma 

estabelecido em planilha (CURITIBA, 2010). 

 

 

2.6 UCs EM ÁREAS URBANAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS ASSOCIADOS 

 

 

As áreas urbanas são muito diferentes entre si, existindo desde cidades 

pequenas, até megalópoles, com diferentes ritmos, clima, população, tornando cada 

cidade um local com características únicas (BOLUND; HUNHAMMAR, 1999). Para 

alguns grupos taxonômicos, as condições urbanas normalmente não são favoráveis, 

como a baixa umidade do ar, poluição, incidência solar, impermeabilização, entre 

outros fatores  (NIEMELÄ, 1999). Ainda assim, muitos animais se adaptaram ao 

ambiente urbano, que normalmente é provido de grande diversidade (KNAPP et al., 

2008). 

De acordo com Milano (1993), áreas verdes urbanas são áreas livres na 

cidade com características predominantemente naturais, independente do porte da 

vegetação. Ferretti e Britez (2006) afirmaram que a preservação das áreas verdes 

em centros urbanos é necessária para a manutenção da biodiversidade, melhoria da 

qualidade de vida dos moradores e também para auxiliar no combate às mudanças 

climáticas, e Hardt (1996) informou que sua importância tem crescido e vem sendo 

valorizada ainda mais com o crescimento populacional em direção aos centros 

urbanos. O novo Código Florestal Brasileiro, estabelecido pelas Leis Federais nº 

12.651 e 12.727 de 2012, conceitua áreas verdes urbanas como espaços públicos 

ou privados, com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou 

recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do 

Solo do Município, indisponíveis para construção de moradias, destinados aos 

propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção 

dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e 

manifestações culturais (BRASIL, 2012). 
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A manutenção de fragmentos florestais em áreas urbanas é uma 

preocupação dos gestores públicos e também da população. Em uma pesquisa 

sobre o perfil dos municípios brasileiros, elaborada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística em 2008 (IBGE, 2008), mais da metade dos gestores 

municipais citaram que os maiores problemas ambientais de seu município são as 

queimadas, com 54,2%, o desmatamento com 53,5% e o assoreamento de corpos 

d´água com 53% de menções. Ressalta-se que o fato de mais da metade dos 

gestores municipais do Brasil indicarem esses itens indica a abrangência espacial 

desses graves problemas ambientais. Hildebrand et al. (2002) realizaram uma 

pesquisa no ano de 2002, com uma amostra de visitantes de uma UC em Curitiba, e 

informaram que 100% dos entrevistados deram respostas positivas, favoráveis ao 

investimento público em parques e bosques municipais, pelos motivos de melhoria 

da qualidade de vida da população e da qualidade ambiental da cidade. 

Pesquisas ecológicas e suas aplicações, inclusive para a criação de áreas 

protegidas, se beneficiariam da associação do conhecimento das ações humanas 

em áreas verdes urbanas, da mesma forma que a melhor compreensão acerca dos 

ecossistemas urbanos aumentaria a possibilidade de convivência harmoniosa entre 

o homem e o ambiente urbano, aumentando a qualidade de vida, saúde e bem-estar 

dos cidadãos (NIEMELÄ, 1999). 

Em áreas urbanas, a fragmentação normalmente é mais evidente, assim 

como a pressão antrópica sobre os remanescentes florestais é mais intensa. Os 

fragmentos florestais em áreas urbanas, além de serem mais raros, são cercados 

pela malha urbana, com intensa atividade antrópica (KNAPP et al., 2008). Além 

disso, os imóveis têm seu valor de mercado normalmente mais alto que áreas de 

iguais dimensões em zonas rurais, tornando mais difícil para o gestor municipal a 

implantação de novas áreas protegidas. Já os processos ecológicos nas cidades, 

apesar de serem os mesmos das áreas rurais, sofrem maiores alterações em áreas 

urbanas, como consequências de invasão biológica e poluição, por exemplo, 

ameaçando a sobrevivência de determinadas espécies (NIEMELÄ, 1999).  

Ainda assim, a valorização da biodiversidade urbana é extremamente 

importante, pelos valores ecológicos sociais e culturais que engloba (BOLUND; 

HUNHAMMAR, 1999; KNAPP et al., 2008; NIEMELÄ, 1999; OLIVEIRA; SANTOS, 

2004). Como a perturbação nos processos naturais é mais evidente em paisagens 
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urbanas, a relação entre a diversidade e resiliência é de particular importância 

nestes ecossistemas (NIEMELÄ,1999). 

Uma das justificativas para a proteção da natureza nas cidades é que muitos 

habitats urbanos são exclusivos, e não são encontrados em outros lugares, com alta 

riqueza de espécies e muitas vezes espécies ameaçadas de extinção (KNAPP et al., 

2008). No entanto, a alta densidade populacional nas cidades e consequente 

necessidade de áreas de lazer, serviços e infraestrutura torna mais difícil de se 

estabelecer áreas de conservação com usos muito restritos em ambientes urbanos 

(NIEMELÄ, 1999). Oliveira e Santos (2004) também mencionaram que áreas 

submetidas a regras muito restritivas acabam por onerar seus proprietários, que 

muitas vezes abandonam a propriedade, possibilitando o risco de ocupações 

irregulares. 

As UCs em áreas urbanas competem fortemente por recursos com outras 

demandas da população, como saúde, educação e segurança (HILDEBRAND et al., 

2002). Sendo assim, é necessário justificar a importância do investimento nessas 

áreas, mostrando a importância de sua criação e manutenção, maximizando o 

retorno nos investimentos em conservação da biodiversidade (EKEN et al., 2004).  

Mais da metade da população mundial vive nas cidades (BOLUND; 

HUNHAMMAR, 1999), e o impacto das atividades urbanas pode reduzir as chances 

de conservação da natureza, demandando estratégias especiais de manejo (KNAPP 

et al., 2008). Apesar desta constatação, a ecologia associada a ambientes urbanos 

tem sido considerada menos importante que o estudo da ecologia em áreas rurais 

(NIEMELÄ, 1999). As cidades são dependentes dos ecossistemas que estão além 

dos seus limites, assim como também precisam dos ecossistemas urbanos e dos 

serviços ambientais gerados por eles (BOLUND; HUNHAMMAR, 1999). 

Serviços ambientais ou ecossistêmicos são processos naturais que oferecem 

suporte à vida humana. A ONU define “serviço ambiental” como as externalidades 

ambientais positivas associadas à manutenção de áreas naturais no mundo (ONU, 

2011). Estes serviços incluem manutenção dos ciclos da água, do carbono, 

decomposição e remineralização de nutrientes, polinização, dispersão de sementes, 

manutenção do micro-clima, melhoria da qualidade do ar, redução de ruídos, entre 

outros. Normalmente, o valor econômico dos serviços ambientais não é 

contabilizado no processo produtivo, o que certamente traria um maior custo aos 
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produtos (BOLUND; HUNHAMMAR, 1999; HILDEBRAND et al., 2002; KEARNS, 

2010; TYRVÄINEN, 2000). 

Os serviços ambientais associados aos ambientes urbanos são responsáveis 

pela melhora considerável na qualidade de vida dos moradores de áreas urbanas, e 

devem ser incorporados ao planejamento pelos gestores (BOLUND; HUNHAMMAR, 

1999; TYRVÄINEN, 2000).  

De acordo com Kearns (2010) e Medeiros et al. (2011), o meio ambiente pode 

prover tanto bens (tangíveis) quanto serviços (intangíveis). Serviços ambientais ou 

ecossistêmicos são expressões que passaram a ser utilizadas para se referir aos 

benefícios gerados gratuitamente pelo meio natural, como recursos (madeira, 

minérios, alimentação, remédios, matéria-prima para roupas, móveis, papel, 

materiais de construção, entre outros produtos), que são os “bens”, e serviços 

(disponibilidade de água, lazer, decomposição de resíduos, polinização, ciclo da 

água, do nitrogênio, entre outros). Daily et al. (2009) preferiram não utilizar o termo 

“gratuitamente”, ao contrário, lembraram que o capital natural deve ser devidamente 

valorizado e incorporado nas análises de custo-benefício. 

Bolund e Hunhammar (1999) mencionaram ainda a possibilidade de uso de 

tratamento de efluentes por zona de raízes (wetlands), reduzindo a carga biológica 

dos efluentes que chegariam às estações de tratamento, reduzindo os custos e 

melhorando os resultados dos sistemas de tratamento existentes, como um exemplo 

de serviço ambiental viável em áreas urbanas. 

A Lei Estadual do Paraná nº 17.134 de 25 de abril de 2012 (SEMA, 2012, art. 

2º), define serviços ambientais como: 

 

as funções prestadas pelos ecossistemas naturais conservados, 

imprescindíveis para a manutenção das condições ambientais 

adequadas à sadia qualidade de vida, funções estas que podem ser 

restabelecidas, recuperadas, restauradas, mantidas e melhoradas. 

 

Alguns destes serviços ambientais não são consumidos pelos seres humanos 

diretamente, mas são necessários para sustentar os ecossistemas em si, como a 

polinização, a ciclagem de nutrientes, entre outros (BOLUND; HUNHAMMAR, 1999).   

Jennings et al. (2003) afirmaram que todas as florestas fornecem algum tipo 

de serviço ambiental, os quais devem ser mantidos sempre sob um bom manejo, e o 
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impacto da interrupção desses serviços pode ter efeitos catastróficos, ou 

cumulativos. Bolund e Hunhammar (1999) mencionaram outro aspecto interessante 

em relação aos serviços ecossistêmicos: eles nem sempre são utilizados no mesmo 

local onde foram produzidos. Tyrväinen (2000) informou que a melhoria da poluição 

atmosférica, o sequestro de carbono (CO2), a polinização, a ciclagem da água, a 

amenização de ruídos, e até mesmo o efeito psicológico de bem estar humano 

associado aos ambientes naturais são exemplos claros de serviços ecossistêmicos 

de âmbito global. As áreas florestais funcionam como sumidouros para o carbono, 

absorvendo CO2 e outros gases precursores dos gases de efeito estufa (GEEs) e 

devolvendo oxigênio à atmosfera, retendo o carbono na massa verde e nos solos 

(MACHADO, 2005). O sequestro e estoque de carbono, portanto, é mais um serviço 

ambiental prestado pelas florestas que merece reconhecimento (CARDOSO et al., 

2009; FEARNSIDE, 2008). 

Normalmente, a importância dos serviços ambientais é mais facilmente 

reconhecida em sua ausência, como em casos de enchentes, onde a vegetação da 

área de preservação permanente tenha sido removida, ou deslizamentos de 

encostas que tenham sido desmatadas (DAILY et al., 2009). Benatti e Rodrigues 

(2005) e Socher et al. (2007) lembraram ainda que, além dos benefícios ecológicos, 

a perda de florestas afeta também a saúde humana e a economia.  

O investimento na preservação de fragmentos florestais em áreas urbanas 

reflete na qualidade de vida dos moradores, auxilia no balanço térmico, na regulação 

hídrica de percolação e fluxos, previne erosão e deterioração do solo e preserva a 

biodiversidade (CARDOSO et al., 2009; CHANG, 2004; FEARNSIDE, 2008; 

FERRETTI, 2006; FERRETTI; BRITEZ 2006; JENNINGS et al., 2003; NIEMELÄ, 

1999; RAMIREZ et al., 1999; SILVEIRA et al., 2008; TYRVÄINEN, 2000). 

Jennings et al. (2003) afirmaram ainda que a captação de água, o controle da 

erosão e a proteção contra incêndios destrutivos em áreas vulneráveis a esses 

fenômenos são serviços ambientais básicos em situações críticas. Segundo Clement 

e Higuchi (2006), estima-se que entre 25 e 50% da chuva que chega ao Sudeste, 

região mais habitada e industrializada do Brasil, seja proveniente do ciclo hidrológico 

da Bacia Amazônica, localizada a muitos quilômetros de distância. 

Pereira et al. (2006) e Tyrväinen (2000) mencionaram os benefícios que 

proprietários de imóveis com fragmentos florestais podem ter, como lazer, 

paisagismo, conservação, valorização financeira, manutenção de laços familiares e 
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culturais com os antigos proprietários (especialmente nos casos de familiares) e 

Pereira et al. (2006) mencionaram ainda, no caso do Município de Curitiba, isenção 

fiscal sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). 

Tyrväinen (2000) estudou a relação entre o valor dos imóveis e a proximidade 

com áreas verdes urbanas, encontrando uma desvalorização de aproximadamente 

5,9% no valor dos imóveis a cada quilômetro de distância dos parques urbanos, e 

ainda, um acréscimo de cerca de 4,9% no valor dos imóveis que possuem vista para 

áreas verdes urbanas. 

 

 

2.6.1 Pagamento pelos serviços ambientais 

 

 

O pagamento pelos serviços ambientais tem sido amplamente discutido como 

estratégia de incentivo à conservação, especialmente em áreas particulares, 

oferecendo uma alternativa ao proprietário para a manutenção das áreas com 

vegetação nativa (FEARNSIDE, 2008; SCARAMUZZA et al., 2005; SEMA, 2012). Há 

uma necessidade urgente de se quantificar os serviços ambientais prestados pela 

biodiversidade e encontrar formas de aproveitar a capacidade natural dos 

ecossistemas no fornecimento de serviços, bens e recursos ao planeta (EVANS et 

al., 2012). 

Estudos de valoração tentam traduzir, em termos econômicos, os valores 

associados à sustentação da vida, dos bens e serviços proporcionados pelos 

ecossistemas naturais para fins recreativos, culturais, estéticos, espirituais e 

simbólicos da sociedade humana (TYRVÄINEN, 2000). Neste sentido, a valoração 

reflete, sobretudo, a importância relativa que os seres humanos atribuem aos 

componentes do meio ambiente, e não os valores intrínsecos da natureza 

(CAMPHORA; MAY, 2006). Se houver reconhecimento do valor da natureza, isso 

deve aumentar os investimentos em conservação, o que melhoraria os serviços que 

a natureza é capaz de oferecer, alimentando um ciclo. Na prática, no entanto, a base 

científica e os mecanismos de política e finanças necessários para a incorporação 

do capital natural em decisões referentes ao uso da terra ainda não foram 

completamente desenvolvidos (DAILY et al., 2009; TYRVÄINEN, 2000). 
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De acordo com o novo Código Florestal Brasileiro (BRASIL, 2012), o 

pagamento ou incentivo a serviços ambientais é conceituado como a retribuição, 

monetária ou não, às atividades de conservação e melhoria dos ecossistemas e que 

gerem serviços ambientais, tais como, isolada ou cumulativamente: a) o sequestro, a 

conservação, a manutenção e o aumento do estoque e a diminuição do fluxo de 

carbono; b) a conservação da beleza cênica natural; c) a conservação da 

biodiversidade; d) a conservação das águas e dos serviços hídricos; e) a regulação 

do clima; f) a valorização cultural e do conhecimento tradicional ecossistêmico; g) a 

conservação e o melhoramento do solo; h) a manutenção de Áreas de Preservação 

Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito. 

No Paraná, em abril de 2012, foi promulgada a Lei Estadual nº 17.134, que 

institui o Pagamento por Serviços Ambientais, visando realizar pagamentos como 

incentivo monetário a proprietários de imóveis que possuam áreas naturais 

preservadas que prestem serviços à conservação da biodiversidade e dos recursos 

hídricos no Estado do Paraná. Esta lei é parte do Programa Bioclima, que tem por 

objetivo: 

estabelecer estratégias, incentivos e mecanismos para a 

conservação, restauração, recuperação e melhoria da qualidade da 

biodiversidade, visando à manutenção de serviços ecossistêmicos, à 

preservação e à restauração de processos ecológicos essenciais, ao 

manejo sustentável das espécies, incluindo ações de mitigação e 

adaptação às alterações decorrentes das mudanças climáticas, 

buscando assegurar o desenvolvimento socioeconômico sustentável, 

de forma a garantir a melhoria da qualidade de vida (SEMA, 2012, 

art. 3º). 

 

Dudley (2008) argumentou que decisões locais, favorecendo especialmente 

os proprietários de áreas protegidas particulares, começaram em todo o mundo, em 

diferentes municípios. No município de Curitiba, por exemplo, existe a possibilidade 

de isenção do IPTU para imóveis com áreas significativas de remanescentes 

florestais em bom estado de conservação e araucárias de grande porte (CURITIBA, 

2000b; PEREIRA et al., 2006). Existe ainda a possibilidade de transformação dos 

imóveis com mais de 70% de área recoberta por vegetação nativa, em bom estado 

de conservação, em Reservas Particulares do Patrimônio Natural Municipal 
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(RPPNMs), com isenção do IPTU e possibilidade de transferência do potencial 

construtivo, de forma que o proprietário tem o direito de vender junto ao mercado 

imobiliário as “cotas” que deixou de construir, em prol da conservação da 

biodiversidade, um mecanismo pioneiro (CURITIBA, 2011). Rylands e Brandon 

(2005) comentaram que, ainda que normalmente as áreas das RPPNs sejam 

pequenas, protegem habitats-chave para numerosas espécies ameaçadas na Mata 

Atlântica, no Cerrado e no Pantanal. 

O estímulo à conservação de áreas particulares é de alta prioridade, e pode 

se dar mediante a transação de créditos de carbono, isenção de impostos, ICMS 

ecológico, ou ainda outras políticas públicas e ações conjuntas entre governo, 

empresas e terceiro setor (METZGER; CASATTI, 2006). 

Evans et al. (2012) também defendem o uso de incentivos fiscais para 

financiar a conservação da biodiversidade, o que afirmaram já ocorrer em diversos 

países, de modo a beneficiar proprietários de terras que as tenham mantido 

conservadas. São políticas públicas que têm a capacidade de estagnar o processo 

de degradação ambiental, ou até mesmo de reverter o atual quadro de 

desmatamento e perda de biodiversidade, principalmente no Bioma Mata Atlântica, 

dependendo da maneira como forem conduzidas (BRANDON et al., 2005; MMA, 

2000).  

 O pagamento pelos serviços ambientais é uma forma de compensar 

financeiramente proprietários de terrra que evitam, por exemplo, a conversão de 

terras para outros usos em lugar da vegetação natural. O exemplo dos projetos de 

Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD+), que visam à 

conservação e o manejo sustentável de áreas com florestas naturais, é um método 

relativamente simples de colocar um valor sobre os serviços de sequestro e 

armazenamento de carbono pelas florestas, considerando que, sem a implantação 

do projeto, uma determinada quantidade de CO2 seria emitida à atmosfera, o que já 

pode ser calculado em termos de valores financeiros (EVANS et al., 2012). 
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2.7 CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DE ÁREAS PARA A CRIAÇÃO DE UCs 

 

 

As UCs existem para aumentar as possibilidades de proteção dos recursos 

naturais, entretanto, apesar desta função básica, podem ser criadas por motivos 

diversos. Muitas UCs foram criadas de forma arbitrária, muitas vezes causando 

conflitos entre moradores da área ou do entorno, que eram surpreendidos por 

desapropriações ou regras de uso e restrições aos recursos naturais impostas, 

provocando oposições sociais às áreas protegidas (DUDLEY, 2008). 

Svancara et al. (2005) e Aguiar-Silva et al. (2011) afirmaram que o processo 

de transformação de uma área em UC pode se dar de diferentes formas: com 

critérios técnicos, estudos baseados em espécies-símbolo, ou apenas situações 

favoráveis politicamente. De acordo com o estabelecido no Artigo 22 do SNUC 

(BRASIL, 2000), muitas análises e revisões devem ser feitas antes da seleção de 

uma determinada área, exigindo estudos prévios e consultas públicas antes da 

criação de uma UC. A sociedade, sobretudo as comunidades que serão afetadas 

diretamente pela criação da UC, devem participar do processo de criação, 

implantação e gestão da UC, seja pública ou privada (METZGER; CASATTI, 2006). 

Em função de recursos (naturais e financeiros) limitados, além de questões 

políticas e sociais para a criação de UCs, é preciso estabelecer prioridades na 

seleção das áreas (CARVALHO; FELFILI, 2007; DURIGAN et al., 2009; 

MARGULES; PRESSEY, 2000; METZGER; CASATTI, 2006; SARKAR et al., 2002; 

SCARAMUZZA et al., 2005).  

Infelizmente, a seleção de áreas para a criação de novas UCs é muitas vezes 

realizada sem embasamento em critérios pré-definidos, utilizando-se áreas 

oportunamente favoráveis, seja por condições paisagísticas adequadas, potencial de 

recreação e turismo, governança e questões políticas, como a necessidade de 

privilegiar determinada região, pressão de determinados grupos, ou ainda por 

questões de restrições ambientais, ou seja, impossibilidade de implantação de 

outras atividades no local por restrições legais, relevos acidentados, solos pobres, 

terras com baixo valor (AGUIAR-SILVA et al., 2011; DUDLEY, 2008; DURIGAN et 

al., 2006; 2009; MARGULES; PRESSEY, 2000; METZGER; CASATTI, 2006; 

PRESSEY, 1994; SVANCARA et al., 2005; WILLIAMS  et al., 2002). Morsello (2001) 

afirmou que, na maior parte das vezes, a criação de UCs é consequência de um 
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processo político que não leva em conta os aspectos ecológicos e econômicos, ao 

menos não de forma organizada e explícita. Isto resulta em avaliações subjetivas e 

possibilita a seleção de lugares menos favoráveis em detrimento a outros que 

poderiam ser de mais utilidade à conservação da natureza (DURIGAN et al., 2009; 

METZGER; CASATTI, 2006; PRESSEY, 1994; SVANCARA et al., 2005). 

Durigan et al. (2006) estabeleceram indicadores a serem considerados na 

criação de UCs, que incluem tamanho da área, representatividade fitogeográfica, 

conectividade, proteção de mananciais, diversidade de fitofisionomias, riqueza de 

espécies lenhosas e número de espécies raras e endêmicas, com avaliações 

distintas quanto à integridade dos recursos naturais (presença de espécies 

invasoras, criação de animais, lixo, frequência de incêndios e corte seletivo) e 

quanto ao entorno (uso do solo no entorno e efeito de borda). 

De acordo com Durigan et al. (2009), Metzger e Casatti (2006) e Williams et 

al. (2002), estudos teóricos são unânimes em afirmar que, para possibilitar a 

priorização de áreas, a comparação entre elas deve ser feita com base nos mesmos 

critérios e no mesmo nível de detalhe. Os dados disponíveis sobre as diferentes 

áreas refletem grupos restritos de espécies, por diversos motivos, como poucos 

estudos existentes, preferência dos pesquisadores por determinados grupos 

taxonômicos ou por áreas onde o acesso seja mais fácil (METZGER; CASATTI, 

2006; PRESSEY, 1994; 2004; SCARAMUZZA et al., 2005; WILLIAMS et al., 2002). 

Além disso, Margules e Pressey (2000) informaram que, para diferentes 

proponentes, dependendo do critério de análise, o grau de importância de uma área 

pode ser diferente. 

Aguiar-Silva et al. (2011), Svancara et al. (2005) e Margules e Pressey (2000) 

alertaram para o fato de que imperativos políticos e econômicos afetam 

drasticamente as recomendações científicas para a criação de UCs, e que a seleção 

de áreas apenas por critérios políticos pode ser até mesmo prejudicial, pois as UCs 

criadas sem embasamento científico podem não atender aos princípios de 

conservação para os quais foram criadas, e ainda implicam em investimento e 

recursos e na ilusão de que se está conservando a biodiversidade, os denominados 

“parques no papel”, que muitas vezes são frutos de esforços e boas intenções, 

quando esses esforços poderiam ter sido direcionados para outras formas de 

conservação, talvez mais eficazes que a criação de uma nova UC. 
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De acordo com Svancara et al. (2005), a primeira referência de metas de 

conservação, baseada em evidências científicas, foi elaborada por Odum em 1970, 

que sugeriu que aproximadamente 40% do estado da Georgia, nos Estados Unidos 

(EUA), deveria ser mantido conservado, para a preservação dos serviços 

ecossistêmicos. Já a primeira referência para o estabelecimento político de metas de 

conservação foi de Myers em 1979, que sugeriu que 10 ou 20% de área das 

florestas tropicais deveriam ser conservadas para atender às necessidades 

biológicas. A literatura aponta a estratégia de se conservar 10% ou 12% do território 

ou do ecossistema que se pretende proteger, valor este que, conforme Svancara et 

al. (2005), é arbitrário e não apresenta embasamento científico, o que Morsello 

(2001) considera um valor meramente administrativo, não baseado em critérios 

biológicos. Não há estudos que comprovem que este percentual de área protegida 

seja realmente eficaz para a conservação em um de seus principais aspectos que é 

a manutenção da biodiversidade (RODRIGUES et al., 2004; SVANCARA et al., 

2005). As espécies apresentam uma variação muito grande em termos de área 

necessária para a manutenção de populações viáveis, e esse tamanho de área pode 

ser suficiente para algumas e inócuo para outras (MARGULES; PRESSEY, 2000; 

SVANCARA et al., 2005; WILCOVE et al., 1998). Além disso, Margules e Pressey 

(2000) lembraram ainda do risco de que a população acredite que de fato se está 

protegendo a biodiversidade, o que não necessariamente será verdade, apesar do 

possível atingimento da meta estabelecida. 

Apesar disso, Pressey (1994) afirmou que não se pode negar os esforços de 

governos, instituições e mesmo indivíduos em prol da conservação da natureza, 

mesmo com recursos escassos e poucas possibilidades de poder decisório. O uso 

de metas de conservação, como os estabelecidos pela CDB, variando entre 10, 12 

ou 20%, foi importante para nortear ações e angariar recursos para a conservação 

da natureza. No entanto, conforme colocado por Svancara et al. (2005), com o 

desenvolvimento de ferramentas de planejamento sistemático para conservação e 

com a ampliação significativa nos estudos  de planejamento de conservação em 

todo o mundo, não há necessidade de recorrer a números generalistas. 

Svancara et al. (2005) colocaram como critérios para se analisar a 

necessidade de conservação de determinada espécie fatores como ameaça, 

raridade natural ou induzida, heterogeneidade natural entre as diversas áreas, e 

heterogeneidade dentre os diferentes taxa. 
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Os estudos devem considerar também a distribuição da área, havendo 

vantagem em áreas menos fragmentadas pela redução do efeito de borda, que é a 

alteração na estrutura e na composição de espécies nas margens de fragmentos 

sujeitas a diferenças de temperatura, vento, umidade e luminosidade (CAMPOS, 

2006). Porém, a concentração em poucas áreas expõe os fragmentos a eventos 

pontuais como tempestades, rajadas de vento, ou doenças que possam dizimar 

determinada população, reduzindo as chances de recolonização de metapopulações 

(MARGULES; PRESSEY, 2000; PRIMACK; RODRIGUES, 2001). 

Durigan et al. (2006) questionaram a postura de se colocar áreas sob alto 

nível de ameaça como áreas prioritárias para a conservação, apesar de ser um 

critério amplamente difundido na literatura. A justificativa dos autores é de que, se há 

um alto grau de ameaça, esta ameaça provavelmente irá persistir, mesmo após a 

UC haver sido criada, podendo colocar os esforços de conservação a perder, 

devendo-se buscar outras áreas que possam preservar o mesmo tipo de 

ecossistema com um nível de ameaça menor, reduzindo o risco do investimento na 

área protegida. 

Novos aspectos a serem considerados para a seleção de áreas para a 

criação de UCs são as previsões de consequências das mudanças climáticas. De 

acordo com Araújo et al. (2004), Dudley (2008), IUCN (2001) e Pressey (1994), as 

mudanças climáticas podem provocar migrações, especialmente entre as espécies 

endêmicas ou aquelas mais sensíveis às alterações climáticas, podendo ocorrer o 

extremo de extinções localizadas em massa. Algumas espécies podem buscar 

refúgios em diferentes altitudes, outras podem até mesmo se espalhar e alcançar 

habitats antes inóspitos, porém a grande maioria não provavelmente não terá tempo 

suficiente para se adaptar aos novos ambientes. Se existissem mais áreas 

disponíveis, especialmente em zonas de transição entre ecossistemas, a 

possibilidade de adaptação e sobrevivência da maioria das espécies aumentaria.  

Para analisar a organização das comunidades e suas afinidades florísticas, 

Carvalho e Felfili (2007) usaram o critério de análise de diversidade alfa (número e 

abundância de espécies dentro de uma comunidade) e diversidade beta (que 

envolve as diferenças na composição de espécies e suas abundâncias entre os 

fragmentos). Esses dados foram utilizados como critério na seleção de áreas 

prioritárias para a criação de UCs, juntamente com a estimativa da densidade de 

espécies ameaçadas que constam da lista oficial do Instituto Brasileiro do Meio 
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Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Os autores concluíram que 

locais com maior diversidade de flora sejam prioritários para conservação, e que 

este critério é promissor na análise de prioridades de conservação em nível regional, 

por representar as características peculiares de cada fitofisionomia e suas 

diferenciações no espaço geográfico. 

O Ministério do Meio Ambiente estabeleceu em todos os biomas áreas 

prioritárias para a conservação da natureza, por meio de análises interdisciplinares 

que consideraram fatores como recursos naturais, condições socioeconômicas, 

entre outros. A metodologia de discussão e os critérios de definição de áreas 

variaram ligeiramente entre as avaliações para cada bioma, porém, de maneira 

geral, a definição das áreas mais importantes foi baseada nas informações 

disponíveis sobre biodiversidade e pressão antrópica, e na experiência dos 

pesquisadores participantes dos seminários de cada bioma. O grau de prioridade de 

cada área foi definido por sua riqueza biológica, importância para as comunidades 

tradicionais e povos indígenas e sua vulnerabilidade (MMA, 2006). Existe, 

entretanto, uma dificuldade de escala em áreas menores, com fragmentos florestais 

mais isolados, onde não é possível identificar, dentro da área prioritária, áreas 

menores, porém de interesse para a conservação. 

Não existem critérios técnicos para a seleção de UCs no ecossistema 

Floresta com Araucária em áreas urbanas. A abordagem de diferentes escalas no 

planejamento para a conservação pode indicar diferentes estratégias necessárias 

para atingir o objetivo proposto (DOBROVOLSKI et al., 2006).  

  

 

2.8 MÉTODOS PARA A SELEÇÃO DE ÁREAS PARA A CRIAÇÃO DE UCs 

 

 

De acordo com Dudley (2008), foram desenvolvidos vários métodos para a 

seleção de áreas prioritárias, fruto de um intenso profissionalismo e pesquisas 

aplicadas nos processos de seleção de áreas prioritárias, especialmente a partir do 

início do séc. XXI. Rodrigues et al. (2004) afirmaram que o Sistema Global de Áreas 

Protegidas ainda está longe de efetivamente conservar a biodiversidade, e 

demonstraram que metas de conservação unificadas não funcionam, devendo cada 

região ter metas apropriadas ao que se pretende conservar, de acordo com as 
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particularidades de cada ecossistema. Margules e Pressey (2000) e Metzger e 

Casatti (2006) também citaram que não há algo como “o melhor critério”; a escolha 

dos critérios a serem utilizados depende de inúmeros fatores, inclusive dos dados 

existentes e dos recursos disponíveis para a análise destes dados, ou ainda, como 

mencionado por Durigan et al. (2009), uma combinação de métodos. 

Deve-se alertar para o fato de que não existe um método que se adapte a 

todas as circunstâncias, naturais e políticas, além de que existe imperfeição em 

todos os métodos, em diferentes níveis (DURIGAN et al., 2009). O mais importante é 

garantir que todas as opções sejam estudadas e as melhores decisões possíveis 

sejam tomadas visando à conservação da biodiversidade, baseadas nas 

informações disponíveis (PRESSEY, 1994), maximizando os investimentos 

realizados (SARKAR et al., 2002). 

O uso de imagens de satélite de alta resolução permite uma prévia seleção de 

áreas potenciais para a implantação de UCs, porém é necessário que seja realizada 

uma verificação em campo (MEDEIROS et al., 2005). A análise das estruturas 

arbóreas, fases de sucessão, indícios da fauna, as pressões de borda e 

interferências antrópicas revelam aspectos diferentes das imagens, gerando uma 

complementaridade indispensável. Medeiros et al. (2005) classificaram esta análise 

associada como “abordagem ecossistêmica” (ecossystem approach) nos estudos 

para criação de UCs, a qual é essencial, considerando-se áreas urbanizadas 

altamente sujeitas à pressão antrópica e a modificações ambientais. 

Svancara et al. (2005) analisaram 222 artigos científicos em periódicos 

científicos voltados à Conservação e programas conservacionistas governamentais 

e não-governamentais, em todo o mundo, para analisar o método utilizado para a 

seleção de áreas mínimas para a conservação da natureza. Eles identificaram que 

as áreas recomendadas para a conservação da biodiversidade eram quase três 

vezes maiores nos estudos baseados em evidências científicas do que naqueles 

baseados apenas em critérios políticos. 

Durigan et al. (2006), Margules e Pressey (2000), Scaramuzza et al. (2005) e 

Williams et al. (2002) destacaram técnicas computacionais que são aplicadas para 

selecionar uma rede de áreas que contenham a maior diversidade na menor área, 

ou a um custo menor, por exemplo. Durigan et al. (2006) afirmaram que o método 

iterativo é aplicável na criação simultânea de redes de UCs, o que no Brasil 
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normalmente não é o caso, as UCs são implantadas uma a uma, por razões 

diversas. 

Durigan et al. (2006), Rodrigues et al. (2004) e Scaramuzza et al. (2005) 

mostraram ainda a metodologia de “análise de lacunas”, que consiste em identificar 

lacunas biológicas ou fitogeográficas no Sistema de UCs existente, com base em 

sistemas de informação geográfica e na aplicação de dados bióticos e abióticos. 

Sitas et al. (2009) perceberam sérios problemas com a preferência de 

pesquisadores e instituições pela conservação de animais carismáticos e de grande 

porte, identificando lacunas em diversas espécies seriamente ameaçadas de 

extinção que recebem pouca ou nenhuma atenção específica para a sua 

conservação. 

Myers et al. (2000) estabeleceram a estratégia dos hotspots, em que áreas 

prioritárias para a conservação da biodiversidade são selecionadas de acordo com 

as taxas de endemismo presentes e o grau de ameaça do ecossistema, que deve ter 

perdido no mínimo 70% de sua vegetação primária, e risco de perder áreas 

remanescentes se medidas de conservação não forem tomadas com urgência. Os 

referidos autores apresentaram 25 hotspots como áreas extremamente necessárias 

para a conservação da biodiversidade no mundo, com 44% de todas as espécies de 

plantas e 35% das espécies de vertebrados conhecidas, sendo 16 destas áreas nos 

trópicos, em países em desenvolvimento, com menos recursos disponíveis para a 

conservação. 

Eken et al. (2004) descreveram a metodologia de seleção de “áreas-chave” 

para a biodiversidade (Key Biodiversity Areas – KBAs), em que as áreas são 

selecionadas por meio de critérios padronizados, aplicáveis globalmente, 

direcionados pela distribuição e população de espécies que exigem conservação in 

situ. Neste caso, os critérios abordam basicamente duas questões-chave para a 

conservação da biodiversidade: vulnerabilidade e insubstituibilidade. O processo de 

seleção de “áreas-chave” para a biodiversidade (KBA) utiliza quatro critérios, com 

base na presença de espécies para as quais a conservação in situ é apropriada: (1) 

espécies ameaçadas globalmente; (2) espécies de alcance restrito; (3) 

congregações de espécies que se concentram em determinados locais durante 

algum estágio em seu ciclo de vida; e (4) conjuntos de espécies endêmicas. 

Sarkar et al. (2002) apresentaram três princípios básicos utilizados para a 

priorização de áreas: raridade, complementaridade e riqueza, sendo a raridade o 
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valor oposto à frequência, a complementaridade considerada como área que 

apresente atributos ainda não presentes em outra UC, e a riqueza como o local com 

maior número de atributos presentes. Esses princípios são utilizados em forma de 

algoritmos que alimentam um programa operacional denominado ResNet 

(AGGARWAL et al., 2000), que corresponde a um fluxograma alimentado por 

informações sobre as áreas disponíveis, de acordo com os objetivos de criação da 

UC. Ainda que, de acordo com Sarkar et al. (2002), o programa ResNet 

(AGGARWAL et al., 2000) seja disponibilizado gratuitamente pela Universidade do 

Texas (Austin, EUA), não se trata de um programa de simples compreensão; requer 

treinamento técnico, uma boa base de dados disponíveis e uma rede de 

computadores, e a ausência de informações padronizadas entre as áreas em análise 

limita seu uso. 

Scaramuzza et al. (2005) também utilizaram programas de computador e 

métodos iterativos para o estabelecimento de áreas prioritárias para a conservação 

da biodiversidade, no estado de Goiás. Os programas utilizados foram o “Programa 

de Planejamento para a Conservação” (C-Plan) e o Marxan, ambos baseados em 

métodos de modelagem acoplados a um sistema de informações geográficas. 

Durigan et al. (2006; 2009), Margules e Pressey (2000), Metzger e Casatti 

(2006), Scaramuzza et al. (2005) e Williams et al. (2002) informaram que é preferível 

comparar áreas que possuam o mesmo tipo de informações disponíveis, no mesmo 

nível de detalhamento, o que é um grande obstáculo, uma vez que realizar este tipo 

de estudo em diversas áreas requer tempo e recursos financeiros, e não existe um 

protocolo padrão a ser seguido nos diagnósticos de biodiversidade pelos diferentes 

pesquisadores. 

Durigan et al. (2006) e Morsello (2001) citaram os “métodos de pontuação”, 

que consistem em classificar hierarquicamente áreas naturais individuais, de acordo 

com seu valor para a conservação da biodiversidade, com base em um conjunto de 

critérios pré-estabelecidos. Outro exemplo de ferramenta de tomada de decisão para 

a criação de UCs foi apresentado pelo Ministério do Meio Ambiente (OLIVEIRA; 

BARBOSA, 2010). Um fluxograma das diferentes categorias de UC do grupo de 

proteção integral foi apresentado como ferramenta para decidir em qual das 

categorias de UCs a área protegida a ser criada se enquadra, de modo a facilitar a 

tomada de decisão, nesse caso, pelo gestor municipal. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

O desenvolvimento do presente trabalho foi realizado em cinco etapas, sendo 

resumido esquematicamente na Figura 3 e descrito nos subitens que seguem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Esquema demonstrativo das etapas empregadas para a obtenção dos critérios para a 
seleção de áreas prioritárias para a criação de UCs. As setas indicam a sequência das etapas. 

 

 

3.1 LEVANTAMENTO E SELEÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA A CRIAÇÃO DE UCs E 

DOS SERVIÇOS AMBIENTAIS ASSOCIADOS ÀS UCs EM ÁREAS URBANAS  

 

 

3.1.1 Levantamento dos critérios 

 

O levantamento dos critérios para a seleção de áreas para a criação de UCs 

em áreas urbanas, especificamente no ecossistema FOM, assim como dos serviços 

ambientais associados às UCs, foi efetuado por meio de pesquisa bibliográfica, 

baseada em artigos científicos, documentos técnicos e normas jurídicas, tais como a 

Lei Federal nº 9.985 de 2000 que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (BRASIL, 2000); a Lei Federal nº 11.428 de 2006, que dispõe sobre a 

Levantamento de critérios utilizados para a criação de UCs e de serviços ambientais 

associados às UCs; 

Seleção dos critérios que podem ser utilizados em áreas urbanas no ecossistema 

FOM, com base em artigos científicos, documentos técnicos e normas jurídicas; 

Aplicação de formulários a profissionais que trabalham na área de Conservação da 

natureza, para avaliação dos critérios e dos serviços ambientais associados às UCs; 

Análise estatística das respostas dos formulários e análise de conteúdo para as 

respostas abertas; 

Elaboração de ferramenta para a escolha de áreas prioritárias para a criação de UCs 

em áreas urbanas, na FOM. 
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utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica (BRASIL, 2006); 

a Lei Municipal de Curitiba nº 9.804 de 2000, a qual dispõe sobre o Sistema 

Municipal de Unidades de Conservação (CURITIBA, 2000a); material do Ministério 

do Meio Ambiente intitulado “Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da 

Biodiversidade da Mata Atlântica e Campos Sulinos” (MMA, 2000) e a Resolução 

Conjunta nº 05 de 2009, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e do Instituto 

Ambiental do Paraná, que estabelece e define o mapeamento das áreas 

estratégicas para a conservação e a recuperação da biodiversidade no Estado do 

Paraná (SEMA/IAP, 2009). 

 

 

3.1.2 Seleção dos critérios 

 

 

 Primeiramente foram listados todos os critérios encontrados na literatura e 

selecionados somente os que poderiam ser utilizados no ecossistema FOM em 

áreas urbanas. Para tanto, considerou-se as características diferenciadas de 

remanescentes florestais em áreas urbanas, como tamanho reduzido, fragmentação 

e entorno urbanizado ou degradado (BOLUND; HUNHAMMAR, 1999; NIEMELÄ, 

1999; RIBEIRO, 2009) e também as características do ecossistema FOM (IBGE, 

1992), entre os critérios encontrados em artigos científicos e normas jurídicas 

(BRASIL, 2000; 2006; CURITIBA, 2000a; MMA, 2000; SEMA/IAP, 2009). 

Critérios que considerassem outro tipo de fitofisionomia, ou critérios com 

requerimentos de áreas extensas, como acima de 1.000 ha, utilizado por 

Scaramuzza et al. (2005), 10.000 ha, utilizado nos trabalhos de Durigan et al. (2006; 

2009), 40.000 ha, mencionado em MMA (2007), áreas com baixa densidade 

populacional, de Sarkar et al. (2002), ou ainda critérios direcionados a áreas 

marinhas, por exemplo, não foram incluídos na listagem. 

 Foram selecionados critérios referentes a fatores bióticos e abióticos, de 

forma combinada, o que, de acordo com Metzger e Casatti (2006), melhora a 

compreensão da área e as possibilidades de conservação da biodiversidade. 
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3.1.3 Seleção dos serviços ambientais associados às UCs em áreas urbanas 

 

 

A seleção dos serviços ambientais que podem ser associados a UCs em 

áreas urbanas, foco da presente pesquisa, foi efetuada a partir de artigos científicos 

e normas jurídicas referenciadas no item 3.1.1. Foram considerados apenas os 

serviços ambientais que se aplicam às UCs em áreas urbanas, considerando as 

dimensões normalmente reduzidas dos remanescentes florestais nas áreas urbanas, 

fragmentação do ecossistema, o entorno com fortes intervenções antrópicas, as 

necessidades da população que vive no entorno destas UCs, entre outras 

características referentes às UCs em áreas urbanas. Neste caso não foi considerado 

o critério tipologia florestal, porque os serviços ambientais verificados não se referem 

a um tipo de ecossistema especificamente, tendo sido a seleção dos critérios por 

meio da exclusão daqueles considerados não válidos. 

 

 

3.2 AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DOS CRITÉRIOS SELECIONADOS 

 

 

Para avaliar a efetividade dos critérios previamente selecionados para a 

criação de UCs em áreas urbanas, especificamente no ecossistema FOM, esses 

foram inseridos em um formulário, descrito no próximo item, o qual foi enviado a 

profissionais especialistas em Conservação da Natureza para que procedessem a 

avaliação, conforme a eficiência para a conservação da natureza.  

 

 

3.2.1 Elaboração do formulário 

 

 

As informações obtidas conforme item 3.1 foram transcritas para um 

formulário (modelo no Apêndice A), o qual foi enviado em meio digital a profissionais 

especialistas em Conservação da Natureza. Esse formulário foi desenvolvido 

contendo três seções, descritas a seguir. 
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A primeira seção permitiu a identificação do perfil profissional dos 

respondentes, com informações acerca de sua formação, instituição de ensino onde 

foi obtido o diploma profissional, informações sobre os locais de aquisição dos 

conhecimentos em Conservação da Natureza, além do local atual de trabalho, cargo 

exercido e tempo de atuação profissional. Estes dados possibilitaram estabelecer o 

perfil profissional dos respondentes, o que, segundo Goldemberg e Otutumi (2008), 

aumenta o grau de credibilidade das respostas obtidas. 

Na segunda seção, os critérios para seleção de áreas para a criação de UCs 

selecionados a partir da literatura foram apresentados aos profissionais 

respondentes dos formulários, que deveriam avaliá-los com notas de 0 a 3, 

conforme a eficiência para a Conservação da Natureza. Os serviços ambientais 

associados às UCs obtidos na literatura também foram incluídos no formulário para 

avaliação pelos profissionais, com notas de 0 a 3, sendo a classificação das notas, 

tanto para os critérios quanto para os serviços, a seguinte: 0 considerado “não 

eficiente”, 1 “pouco eficiente”, 2 “medianamente eficiente” e 3 “muito eficiente”. 

Na terceira seção, o formulário abordou em três perguntas abertas a opinião 

dos respondentes quanto às UCs em áreas urbanas. Perguntou-se o conceito de 

Unidade de Conservação, a opinião quanto à efetividade das UCs em áreas 

urbanas, e se o profissional considera haver relação entre um tamanho mínimo de 

área para a criação de uma UC e sua eficiência na conservação. 

Previamente à aplicação, o formulário foi enviado a quatro profissionais da 

área que se dispuseram a fazer a validação, sendo solicitado que relatassem as 

dúvidas surgidas no momento de preencher as respostas ou qualquer outra 

observação que julgassem pertinente. 

 

 

3.2.2 Seleção dos profissionais especialistas em Conservação 

 

 

O objetivo foi encaminhar o formulário ao maior número possível de 

profissionais que trabalham com Conservação da Natureza, no período entre abril e 

maio de 2012. A seleção desses profissionais foi realizada por meio da consulta a 

citações em revistas científicas da área de Conservação da Natureza, revisores ad 

hoc de revistas científicas referentes ao tema, professores de Graduação e 
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Programas de Pós-Graduação com linhas de pesquisa referentes ao tema e 

profissionais de órgãos ambientais públicos e de Organizações-Não-

Governamentais que trabalham com Conservação da Natureza.  

Os formulários foram enviados, por e-mail, para 185 profissionais, em abril de 

2012, com uma pequena mensagem os convidando a participar da pesquisa, 

informando que se tratava do desenvolvimento do projeto de uma dissertação de 

mestrado (conforme mensagem no Apêndice B), e que os dados seriam trabalhados 

conjuntamente, mantendo as informações em sigilo. Após um prazo de 30 dias, os 

formulários foram reenviados aos profissionais que ainda não haviam respondido, 

como forma de reforçar o pedido, aguardando-se mais 30 dias para o recebimento 

dos formulários. 

 

 

3.3 AVALIAÇÃO DA OPINIÃO DOS RESPONDENTES 

 

 

3.3.1 Análise das avaliações objetivas 

 

 

Após o recebimento de todos os formulários, as respostas para cada critério 

foram tabuladas em planilhas do Programa Microsoft Excel®, tendo sido avaliado o 

Coeficiente de Variação (CV), que corresponde ao desvio-padrão sobre a média, 

para verificar o grau de certeza do peso dado pelos especialistas para cada um dos 

critérios. 

A partir da análise das respostas obtidas pelo cálculo da média e do CV, foi 

possível elaborar um Índice de Ranqueamento (IR) entre os critérios, os quais foram 

utilizados para a composição da ferramenta para o auxílio na tomada de decisão 

para a priorização de áreas para a criação de UCs. 
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3.3.2 Análise de Conteúdo 

 

 

 Para avaliação das respostas abertas da Seção 3, foi utilizada a Análise de 

Conteúdo (BARDIN, 2002), que buscou avaliar a frequência das informações nos 

diferentes discursos, agrupando de forma sistemática o conteúdo trazido pelos 

respondentes para formação de um discurso único, que contenha as expressões 

mais frequentes nos discursos analisados. 

Alguns autores mencionam que a Análise de Conteúdo pode ser classificada 

como metodologia quantitativa ou qualitativa (CAREGNATO; MUTTI, 2006; 

GOLDEMBERG; OTUTUMI, 2008). No presente estudo, com a abordagem 

quantitativa foi verificada a frequência de características que se repetem entre os 

textos analisados, enquanto na qualitativa se considerou a presença ou ausência de 

determinadas características em um fragmento de texto. Utilizou-se esta 

metodologia porque, segundo Rocha e Deusdará (2005), é uma forma de 

sistematização que aposta no rigor do método como forma de não se perder na 

heterogeneidade do discurso, buscando conferir maior objetividade em uma 

pesquisa com textos variados. Os autores afirmam ainda que a neutralidade do 

método é a garantia de resultados mais precisos de se alcançar diretamente o que 

está por trás do que se diz. 

 Primeiramente, todos os formulários foram lidos para uma análise preliminar 

das informações, etapa descrita por Bardin (2002) como “leitura flutuante”. Em um 

segundo momento, os conceitos principais foram selecionados dentre as respostas, 

para desmembramento do texto em “unidades de registro” (BARDIN, 2002; 

GOLDEMBERG; OTUTUMI, 2008), as quais foram categorizadas conforme a 

temática central da resposta, neste caso “legislação”, “conservação”, “uso humano” 

e “aspectos físicos”, conforme as respostas apresentadas. Foi então verificada a 

frequência de cada uma das unidades de registro, em percentual, o que permite a 

transformação dos conteúdos em dados quantitativos, de modo a possibilitar a 

elaboração de um conceito que contemple as unidades de registro mais 

frequentemente mencionadas. 

Na última etapa, fez-se a análise dos dados agrupados, confrontando os 

dados obtidos com a literatura revisada, o que, conforme Goldemberg e Otutumi 

(2008), resulta em dados quantitativos e análises reflexivas. 
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3.4 DESENVOLVIMENTO DA FERRAMENTA DE TOMADA DE DECISÃO 

 

 

Por meio da análise dos quadros obtidos no levantamento de literatura, 

comparando à avaliação das opiniões dos especialistas em Conservação, foi 

possível elaborar uma ferramenta de auxílio na tomada de decisão para a seleção 

de áreas prioritárias para a criação de UCs, específica para áreas urbanas. A forma 

de funcionamento da ferramenta é de acordo com o esquema apresentado no 

Quadro 2. 

 

Critérios i Pesos  Wi 
Média 

critério Xi 
ÁREA 1 ÁREA 2 

Cr1  

Cr1 + 2 2,5 5,0  

Cr1 - 1 2,5  2,5 

Cr2  

Cr2 + 2 2,0  4,0 

Cr2 - 1 2,0 2,0  

Total (IR)  7,0 6,5 

Quadro 2 - Demonstrativo de uso da tabela 

 

Esta metodologia foi adaptada da metodologia utilizada por Durigan et al. 

(2006) e Morsello (2001), denominada de “método de pontuação”. Assim como foi 

feito pelas referidas autoras, o objetivo do presente estudo foi possibilitar a 

classificação hierárquica das áreas naturais de forma individual, de acordo com seu 

valor para a conservação da biodiversidade. 

Adicionalmente, foram utilizadas informações disponíveis no setor de 

Geoprocessamento da SMMA, referentes a áreas com fragmentos florestais 

superiores a 500 m², sua localização, distância entre outras UCs já implantadas, 

área, perímetro, e, quando disponíveis, informações quanto aos recursos hídricos 

existentes. Conforme mencionado por Medeiros et al. (2005) e Durigan et al. (2006), 

o uso das imagens de satélite de alta resolução permite uma prévia seleção de 

áreas potenciais para a implantação de UCs, porém é necessário que seja realizada 
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uma verificação em campo, sendo assim denominada “abordagem ecossistêmica”, 

para análise quanto ao estado de conservação de cada uma das áreas. 

O valor de cada área para a conservação é correspondente ao somatório de 

todos os pontos obtidos por meio do preenchimento da matriz, sendo cada um dos 

critérios analisados multiplicados pelo valor da média da análise dos referidos 

critérios pelos especialistas em Conservação, nas respostas aos formulários. As 

áreas terão valores comparáveis entre si, de acordo com a importância relativa de 

uma área, sempre avaliada em relação a outra área também candidata, podendo-se 

estabelecer uma classificação hierárquica, como visto em Durigan et al. (2009), de 

forma que se possa estabelecer uma relação de ordem de prioridade entre as áreas 

candidatas. Esta ferramenta foi testada em duas Unidades de Conservação 

Municipais já existentes em Curitiba. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Foi possível identificar critérios empregados para a seleção de áreas 

prioritárias para a criação de UCs e serviços ambientais associados às UCs em 

áreas urbanas, os quais foram avaliados por profissionais que trabalham na área de 

Conservação da natureza, de modo que foi possível obter um ranqueamento dos 

critérios em ordem de efetividade para a conservação da biodiversidade, assim 

como foram avaliados os serviços ambientais mais relacionados às UCs em áreas 

urbanas. 

Foram identificados na literatura critérios empregados para a seleção de 

áreas prioritárias para a criação de UCs (Quadro 3), e foram identificados serviços 

ambientais associados às UCs em áreas urbanas (Quadro 4). Estas informações 

foram utilizadas para a elaboração do formulário enviado a profissionais 

especialistas em Conservação da Natureza, para avaliação. 

Após o envio dos formulários a 185 especialistas previamente selecionados, 

foram recebidos 84 formulários devidamente preenchidos. Considerando os dados 

obtidos nas respostas dos especialistas, foi elaborada uma ferramenta de auxílio na 

tomada de decisão quanto à hierarquização de áreas, em forma de matriz. Os 

resultados obtidos seguem descritos nos itens subsequentes. 

 

 

4.1 CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A CRIAÇÃO DE UCs 

 

 

Dentre os critérios utilizados em diversas partes do mundo para a seleção ou 

priorização de áreas para a implantação de UCs encontrados na literatura, foram 

selecionados aqueles que poderiam ser utilizados na FOM em áreas urbanas, os 

quais são apresentados no Quadro 3, acompanhados de suas respectivas 

referências, que foram organizadas em ordem cronológica decrescente, de forma a 

facilitar a análise da temporalidade dos materiais bibliográficos consultados. 
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CRITÉRIO REFERÊNCIAS (ordem cronológica) 

Constatação de elementos de fauna ou 
flora ameaçados de extinção, ou ainda 
vulneráveis (centro de endemismo) 

Pinto et al. (2011); Oliveira e Barbosa (2010); 
Ribeiro (2009); MMA (2007); Dobrovolski et al. 
(2006); Durigan et al. (2006); Metzger e Casatti, 
(2006); Scaramuzza et al. (2005); Eken et al. 
(2004); Rodrigues et al. (2004); Jennings et al. 
(2003); Sarkar et al. (2002); Williams et al. (2002); 
Primack e Rodrigues (2001); Margules e Pressey 
(2000); Myers et al. (2000); Viana e Pinheiro (1998); 
Pressey (1994).  

Conectividade entre outros fragmentos, 
distribuição espacial das áreas 

Pinto et al. (2011); Ribeiro (2009); Durigan et al. 
(2009); SEMA/IAP (2009); Dudley (2008); MMA 
(2007); Campos (2006); Durigan et al. (2006); 
Metzger e Casatti, (2006); Scaramuzza et al. (2005); 
Svancara et al. (2005);  MMA (2000); Margules e 
Pressey (2000); Viana e Pinheiro (1998).  

Representatividade (fitogeográfica) – 
redundância; heterogeneidade 

Pinto et al. (2011); Durigan et al. (2009); Ribeiro 
(2009); Durigan et al. (2006); Metzger e Casatti, 
(2006); Svancara et al. (2005); Williams et al. 
(2002); Margules e Pressey (2000); MMA (2000); 
Pressey (1994).  

Tamanho da área Durigan et al. (2009); Ribeiro (2009); Dudley (2008); 
MMA (2007); Metzger e Casatti, (2006); Durigan et 
al. (2006); Jennings et al. (2003); Margules e 
Pressey (2000); Viana e Pinheiro (1998).  

Proximidade a Unidades de Conservação 
– corredores 

Pinto et al. (2011); Durigan et al. (2009); Ribeiro 
(2009); Dobrovolski et al. (2006); Metzger e Casatti, 
(2006); Sarkar et al. (2002); Margules e Pressey 
(2000); MMA (2000).  

Existência de recursos hídricos, áreas de 
preservação permanente 

Durigan et al. (2009); Ribeiro (2009); Dudley (2008); 
Durigan et al. (2006); Dobrovolski et al. (2006); 
Metzger e Casatti (2006); MMA (2000).  

Integridade da vegetação e boas 
possibilidades de regeneração – 
resiliência 

Oliveira e Barbosa (2010); Durigan et al. (2009); 
Ribeiro (2009); Svancara et al. (2005); Margules e 
Pressey (2000); Viana e Pinheiro (1998). 

Capacidade de sequestro e 
armazenamento de carbono 

Cardoso et al., (2009); Daily et al. (2009); Ribeiro 
(2009); Dudley (2008); Durigan et al. (2006); 
Machado (2005). 

Área politicamente viável (orientações 
políticas) 

Durigan et al. (2009); Metzger e Casatti (2006); 
Svancara et al. (2005); Sarkar et al. (2002); Scott et 
al. (2001); Pressey (1994). 

Localização como ambiente de transição, 
face à necessidade de adaptação dos 
organismos às mudanças climáticas 

Ribeiro (2009); Dudley (2008); MMA (2007); Durigan 
et al. (2006); Svancara et al. (2005). 

Quadro 3 – Critérios utilizados para selecionar áreas para a implantação de UCs. Cont.> 
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CRITÉRIO REFERÊNCIAS (ordem cronológica) 

Uso do solo do entorno Durigan et al. (2009); SEMA/IAP (2009); 
Dobrovolski et al. (2006); Viana e Pinheiro (1998); 
Pressey (1994). 

Áreas que fornecem serviços ambientais 
básicos em situações críticas (mananciais 
e recarga de aquífero) 

Durigan et al. (2006); Jennings et al. (2003); MMA 
(2000); Pressey (1994). 

Presença de atrativos turísticos naturais/ 
arqueológicos 

Pinto et al. (2011); Oliveira e Barbosa (2010); 
Dudley (2008); Pressey (1994). 

Áreas importantes para espécies 
congregatórias e migratórias 

Oliveira e Barbosa (2010); MMA (2007); Eken et al. 
(2004); Margules e Pressey (2000). 

Formato da área próximo ao circular, com 
menor relação perímetro/superfície 
(menor efeito de borda) 

Durigan et al. (2009); Durigan et al. (2006); 
Scaramuzza et al. (2005); Viana e Pinheiro (1998). 

Áreas de floresta primária ou secundária 
nos estágios médio e avançado 

Durigan et al. (2009); SEMA/IAP (2009); 
Dobrovolski et al. (2006). 

Áreas de fragilidade ambiental, 
Declividade superior a 30º 

SEMA/IAP (2009); Dobrovolski et al. (2006); MMA 
(2000). 

Dificuldades financeiras do proprietário 
na manutenção de área com vocação para 
a conservação; Ameaças ao uso da terra 

Pinto et al. (2011); Cardoso et al. (2009); Ribeiro 
(2009).  

Área indicada com vocação à criação de 
UC pelo ZEE (ou outro instrumento de 
ordenamento territorial) 

Pinto et al. (2011); Margules e Pressey (2000). 

Acesso à área (pavimentação, 
proximidade, etc.) 

Pinto et al. (2011). 

Cont. Quadro 3 – Critérios utilizados com o objetivo de selecionar áreas para a implantação 
de Unidades de Conservação. 

 

O critério mais mencionado pela literatura revisada foi “constatação de 

elementos de fauna ou flora ameaçados de extinção, ou ainda vulneráveis (centro de 

endemismo)”, tendo sido encontrado em 18 artigos.  

O segundo critério mais mencionado foi “conectividade entre outros 

fragmentos”, verificado em 14 artigos. A conectividade entre os fragmentos, mesmo 

quando não mencionada como um critério de seleção de áreas para a criação de 

UCs, foi amplamente mencionada como de grande importância para a manutenção 

dos processos ecológicos em áreas protegidas. 

O único critério encontrado em apenas uma referência foi em relação ao 

acesso à área, no documento técnico intitulado “critérios e indicadores para a 
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criação de uma UC nas savanas de Roraima”, que pode ter importância variada, 

dependendo do local onde a UC estiver implantada. Este é um critério cuja avaliação 

também depende do objetivo da UC a ser implantada, sendo que, em algumas 

categorias de UC, o acesso mais restrito auxilia na conservação da biodiversidade, 

não tendo necessidade de ser considerado como um critério para a seleção da área. 

  

 

4.2 SERVIÇOS AMBIENTAIS ASSOCIADOS ÀS UCs EM ÁREAS URBANAS 

 

 

Os serviços ambientais associados às UCs encontrados na literatura que 

poderiam ser utilizados na FOM em áreas urbanas, encontram-se apresentados no 

Quadro 4, devidamente acompanhados de suas referências, que também foram 

organizadas em ordem cronológica decrescente, para facilitar a análise da 

temporalidade dos materiais bibliográficos consultados. 

  

SERVIÇO AMBIENTAL 
ASSOCIADO 

REFERÊNCIAS (ordem cronológica) 

Conservação da 
biodiversidade (endemismo, 
processos evolutivos) 

Oliveira e Barbosa (2010); Ribeiro (2009); Dudley (2008); 
Fearnside (2008); MMA (2007); Camphora e May (2006); 
Dobrovolski et al. (2006); Durigan et al. (2006); Jennings et al. 
(2003); Hildebrand et al. (2002).  

Água limpa/potável – 
manutenção da qualidade dos 
recursos hídricos 

Dudley (2008); Fearnside (2008); Metzger e Casatti (2006); 
Camphora e May (2006); Oliveira e Santos (2004); Jennings et 
al. (2003); Hildebrand et al. (2002); Margules e Pressey (2000); 
Bolund e Hunhammar (1999). 

Mananciais e recarga de 
aquífero 

Dudley (2008); Fearnside (2008); MMA (2007); Camphora e May 
(2006); Oliveira e Santos (2004); Jennings et al. (2003); MMA 
(2000). 

Controle de vazão dos rios, 
evitando enchentes 

Dudley (2008); MMA (2007); Camphora e May (2006); Oliveira e 
Santos (2004); Jennings et al. (2003); Bolund e Hunhammar 
(1999). 

Manutenção do micro-clima MMA (2007); Camphora e May (2006); Oliveira e Santos (2004); 
Hildebrand et al. (2002); Tyrväinen (2000); Bolund e 
Hunhammar (1999). 

Recreação Dudley (2008); Camphora e May (2006); Hildebrand et al. 
(2002); Tyrväinen (2000); Bolund e Hunhammar (1999); Niemelä 
(1999). 

Quadro 4 – Serviços ambientais associados às Unidades de Conservação. Cont.> 
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SERVIÇO AMBIENTAL 
ASSOCIADO 

REFERÊNCIAS (ordem cronológica) 

Proteção de beleza cênica ou 
paisagística 

Dudley (2008); MMA (2007); Camphora e May (2006); 
Hildebrand et al. (2002); Margules e Pressey (2000); Tyrväinen 
(2000). 

Manutenção do estoque de 
carbono 

Cardoso et al. (2009); Daily et al. (2009); Ribeiro (2009); 
Fearnside (2008); Machado (2005). 

Manutenção da ciclagem da 
água 

Dudley (2008); Fearnside (2008); MMA (2007); Camphora e May 
(2006); Bolund e Hunhammar (1999). 

Benefício de atividades 
agrícolas (polinização, 
controle biológico, etc.) 

Dudley (2008); Fearnside (2008); MMA (2007); Camphora e May 
(2006); Primack e Rodrigues (2001). 

Manutenção climática Daily et al. (2009); Dudley (2008); Fearnside (2008); MMA 
(2007). 

Proteção do solo e controle 
da erosão 

Dudley (2008); MMA (2007); Camphora e May (2006); Jennings 
et al. (2003). 

Identidade cultural Dudley (2008); Jennings et al. (2003); Bolund e Hunhammar 
(1999); Niemelä (1999). 

Ciclos biogeoquímicos Dudley (2008); MMA (2007); Camphora e May (2006); Niemelä 
(1999). 

Áreas de caça ou coleta para 
comunidades tradicionais 

Dudley (2008); Fearnside (2008); Jennings et al. (2003). 

Fornecimento de produtos 
florestais madeireiros 

Oliveira e Barbosa (2010); Fearnside (2008); Margules e 
Pressey (2000). 

Fornecimento de produtos 
florestais não-madeireiros 

Oliveira e Barbosa (2010); Fearnside (2008); Camphora e May 
(2006). 

Aumento de renda associado 
ao turismo (atrativos 
turísticos) 

Dudley (2008); Camphora e May (2006); Hildebrand et al. 
(2002). 

Retenção dos sedimentos Dudley (2008); Oliveira e Santos (2004); Tyrväinen (2000). 

Mitigar os efeitos adversos do 
desmatamento excessivo 

Fearnside (2008); Margules e Pressey (2000). 

Retenção de águas de chuva Dudley (2008); Oliveira e Santos (2004). 

Manutenção da estabilidade 
das encostas 

Oliveira e Santos (2004); Jennings et al. (2003). 

Áreas de conectividade e 
fluxo gênico 

Dudley (2008); MMA (2007). 

Cont. Quadro 4 – Serviços ambientais associados às Unidades de Conservação. 
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O serviço ambiental associado às UCs em áreas urbanas mais citado na 

literatura analisada foi a “conservação da biodiversidade”, e o segundo mais 

mencionado foi a “manutenção da qualidade dos recursos hídricos”, considerando 

provavelmente a proximidade aos centros urbanos e a necessidade de água para a 

sobrevivência da população. 

Nenhum dos serviços ambientais observados foi identificado em apenas uma 

referência, além do fato de muitos artigos mencionarem que UCs em áreas urbanas 

são importantes pelos serviços ambientais, utilizando apenas o termo “serviço 

ambiental” de forma genérica, não especificando quais os serviços identificados nas 

áreas protegidas localizadas no meio urbano. 

 

 

4.3 EFETIVIDADE DOS CRITÉRIOS PARA A CONSERVAÇÃO 

 

 

Obteve-se o retorno de 84 formulários preenchidos dos 185 enviados após, 

aproximadamente, 60 dias, o que corresponde a 45,4% do número de formulários 

enviados inicialmente. Constatou-se ainda que alguns profissionais, voluntariamente, 

encaminharam o formulário a outros profissionais de seu relacionamento, para que 

esses ampliassem a rede de participação na pesquisa.  

 Com a finalidade de conduzir ao melhor entendimento quanto ao perfil dos 

profissionais respondentes da pesquisa, a seguir são abordadas algumas 

informações sobre a sua formação, local de atuação e tempo de experiência na área 

de Conservação da Natureza. 

A maioria dos profissionais que participaram deste estudo trabalha 

diretamente com a Conservação da Natureza (96,4%), outros, ainda que 

indiretamente, trabalham com as questões relacionadas à conservação da natureza 

no meio urbano, com planejamento ou educação ambiental. Dentre esses 

profissionais, 89% afirmaram que trabalham ou já trabalharam no Bioma Mata 

Atlântica, portanto, têm conhecimento do ecossistema foco da presente pesquisa.  

Em relação ao grau de formação, 10% possuem graduação, 15% são 

especialistas, 39% com mestrado e 36% com doutorado, conforme se observa na 

Figura 4. 
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Figura 4 – Grau de formação dos profissionais participantes da pesquisa (em %), conforme 
respostas nos formulários. 

  

Quanto à área de formação, foram registrados diversos cursos de graduação, 

destacando-se o curso de Biologia ou Ciências Biológicas, graduação de 54,8% dos 

respondentes, e Engenharia Florestal, que é o curso de graduação de 17,9% dos 

profissionais participantes da pesquisa, conforme apresentado na Figura 5. 

 

 

Figura 5 – Curso de graduação dos profissionais participantes da pesquisa (em %), 
conforme respondido nos formulários. 

 

O estudo de Ciências que embasam a Conservação da Natureza é muito 

importante, porque quanto melhor se compreende os processos ecológicos que 
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envolvem a conservação da biodiversidade, maiores as chances de sucesso da 

conservação. Pressey (2004) afirmou que seria importante o ressurgimento do 

interesse e investimentos em estudos de taxonomia e História Natural, uma vez que 

o conhecimento nestas áreas ainda é incompleto. Metzger e Casatti (2006) 

afirmaram ainda que o momento é de se fazer pesquisa de forma mais pragmática, 

utilizando as UCs como oportunidade para projetos experimentais, de forma a 

aproximar a pesquisa científica da gestão das áreas protegidas. 

Quanto à área de concentração dos cursos de pós-graduação, os resultados 

se apresentaram com denominações muito diversas, tendo sido trabalhado um 

agrupamento das informações em grandes áreas temáticas. Ecologia e 

Conservação da Natureza, que são as principais áreas relacionadas ao tema desta 

pesquisa, correspondem à área de pós-graduação de 33,3% dos respondentes e 

Ciências Naturais por 20,2%, conforme gráfico representado na Figura 6. 

 

Figura 6 – Cursos de pós-graduação informados pelos profissionais participantes da 
pesquisa (em %), agrupados em grandes áreas temáticas.  
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A Figura 6 indica o número de profissionais em cada área de concentração, 

assim como a diversidade das áreas de concentração dos cursos de pós-graduação 

dos profissionais respondentes. A lista completa dos cursos de pós-graduação dos 

respondentes, exatamente como informado nos formulários, gerou um gráfico onde 

as informações são muito dispersas, o que acaba por não indicar tendências. Este 

gráfico encontra-se no Apêndice C, para consultas referentes à diversidade de 

cursos apresentada como resposta pelos especialistas. 

Os dados referentes aos diversos programas de pós-graduação na área da 

Conservação da Natureza vêm ao encontro das informações fornecidas por Brandon 

et al. (2005) e Mittermeier et al. (2005), de que existe uma forte, competente e 

crescente base científica no Brasil, e que a capacidade do país de pesquisar uma 

grande variedade de temas que tratam da Conservação é substancial e crescente, 

com intensa participação brasileira na ciência da Conservação em nível 

internacional. Este fato tem uma grande importância, porque, conforme Rodrigues et 

al. (2004), os avanços na Ciência da Conservação nos permitem agir 

estrategicamente pela proteção da biodiversidade, mesmo em face da crescente 

pressão antrópica. 

Quanto ao tempo de experiência trabalhando com Conservação, cerca de 

67% dos profissionais relataram ter entre 6 e 24 anos de experiência na área. 

Destes, aproximadamente 32% disseram ter entre 6 e 12 anos de experiência e 

aproximadamente 23%, entre 18 e 24 anos de experiência, conforme observa-se na 

Figura 7. 

 

Figura 7 – Anos de experiência em Conservação dos profissionais participantes da pesquisa 
(em %), conforme respostas nos formulários. 
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 Quanto ao local de trabalho, 41% informaram que atuam em órgãos 

ambientais públicos federais, estaduais e municipais (Fig. 8). Aproximadamente 20% 

informaram que atuam em universidades, 13% em ONGs e 11% empresas de 

consultoria ambiental ou são profissionais autônomos.  

Cabe destacar que muitos profissionais relataram, complementarmente, 

diversos outros locais de trabalho anteriores onde também adquiriram conhecimento 

e experiência na área de Conservação, sendo as ONGs apontadas em 38% dos 

formulários e os órgãos públicos de meio ambiente em 70% dos formulários, fato 

que pode estar relacionado à responsabilidade dos órgãos públicos na conservação 

da biodiversidade no Brasil, associado ao intenso trabalho de diversas ONGs 

atuantes na conservação da natureza. 

 

Figura 8 – Locais de trabalho dos respondentes (em %), conforme respondidos nos 
formulários. 

 

O perfil dos profissionais que trabalham com Conservação da Natureza no 

Brasil mostrou que eles estão bem amparados por cursos de graduação e pós-

graduação existentes em diversas universidades brasileiras. Estes cientistas devem 

participar mais nos processos de planejamento e manejo, auxiliando os gestores 

nestas atividades, de acordo com Margules e Pressey (2000). Além da aproximação 

da Academia, a formação de gestores e profissionais que atuam diretamente nos 

processos de planejamento e manejo são as únicas maneiras de compreender a 

necessidade de conhecimento ecológico e biológico constantemente atualizado, e as 
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restrições sociais e políticas existentes na prática da gestão, de forma a contribuir 

para o planejamento e manejo realmente eficazes para a conservação da 

biodiversidade. 

 A compreensão do perfil dos profissionais que participaram do presente 

estudo respondendo aos formulários mostrou que de fato são especialistas na área 

de Conservação da Natureza, dando maior consistência às informações 

apresentadas. 

 

 

4.3.1 Opinião dos especialistas quanto à efetividade dos critérios para a 

conservação da natureza em áreas urbanas  

 

 

A Tabela 1 mostra os critérios para a seleção de áreas para a criação de UCs 

apontados na literatura, com as avaliações efetuadas pelos especialistas 

participantes da pesquisa, em percentual. 

Os critérios selecionados a partir da literatura, apresentados anteriormente no 

Quadro 3, foram avaliados pelos profissionais respondentes conforme a eficiência 

para a conservação da natureza. O critério avaliado como “muito eficiente” pelo 

maior número de respondentes (73,5%), “conectividade com outros fragmentos”, foi 

também o mais citado na literatura consultada, seguido por “constatação de 

espécies de fauna ou flora ameaçadas de extinção, raros, endêmicos ou 

insubstituíveis” (67,5%) e “entorno de manancial” (65,1%). 

Destaca-se a importância do critério “conectividade com outros fragmentos” 

perante a opinião dos respondentes, o que corrobora com Niemelä (1999), que falou 

sobre a necessidade de se buscar a conectividade entre os remanescentes florestais 

na malha urbana, uma vez que a fragmentação torna mais difícil a dispersão dos 

organismos entre os fragmentos isolados. 

O alto percentual de avaliação do critério “constatação de espécies de fauna 

ou flora ameaçadas de extinção, raros, endêmicos ou insubstituíveis” corrobora com 

Myers et al. (2000), que focaram os critérios em espécies, em vez de populações ou 

outros taxa, por serem mais proeminentes e mais fáceis de se reconhecer nas áreas 

a serem analisadas, assim como Margules e Pressey (2000) e Williams et al. (2002), 
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que denominaram de “representantes” os elementos representativos ou “médias 

parciais da biodiversidade” de um determinado ecossistema. 

 

Tabela 1 – Valor de cada critério quanto à sua eficiência para a conservação da natureza, 
conforme avaliação dos respondentes (em %). 

Critério avaliado 

Não 
eficiente 

Pouco 
eficiente 

Eficiente 
Muito 

eficiente 

% 

a) Tamanho da área 1,2 9,6 37,4 51,8 

b)   Conectividade com outros fragmentos  0,0 8,4 18,1 73,5 

c)   Existência de recursos hídricos 0,0 3,7 39,0 57,3 

d)   Proximidade a outras UCs 2,4 9,6 41,0 47,0 

e)   Constatação de espécies de fauna ou flora 
ameaçados de extinção, raros, endêmicos ou 
insubstituíveis 

0,0 10,8 21,7 67,5 

f)    Constatação de espécies de fauna ou flora 
que, ainda que não se encontrem em extinção, 
possam ser um exemplar raro (árvore 
centenária, por exemplo) 

1,2 30,2 33,7 34,9 

g)   Integridade da vegetação e possibilidades 
de regeneração – resiliência 

0,0 6,0 43,4 50,6 

h)   Representatividade, heterogeneidade 1,2 8,6 44,5 45,7 

i)    Capacidade de sequestro e 
armazenamento de carbono 

13,3 43,4 27,6 15,7 

j)    Localização como ambiente de transição  6,3 30,0 46,2 17,5 

k)   Dificuldades financeiras do proprietário na 
manutenção de área com vocação para a 
conservação 

13,6 37,0 25,9 23,5 

l)    Área politicamente viável (orientações 
políticas) 

17,1 36,6 24,3 22,0 

m)   Formato da área próximo ao circular, com 
menor efeito de borda 

3,6 36,2 37,3 22,9 

n)    Áreas que fornecem serviços ambientais 
básicos em situações críticas  

0,0 8,5 41,5 50,0 

o)   Áreas de floresta primária ou secundária 
nos estágios médio e avançado de 
regeneração 

0,0 6,1 36,1 57,8 

p)   Áreas de fragilidade ambiental  0,0 4,9 34,9 60,2 

q)    Presença de atrativos turísticos, naturais 
ou arqueológicos 

0,0 19,5 40,3 40,2 

r)   Área indicada com vocação à criação de 
UCs pelo ZEE (zoneamento ecológico-
econômico) 

1,2 12,2 53,7 32,9 

s)    Facilidades no acesso à área 18,1 51,8 22,9 7,2 

t)   Áreas importantes para espécies 
congregatórias e migratórias 

0,0 4,8 35,4 59,8 

u)  Entorno de manancial 1,2 8,4 25,3 65,1 

v)   Pressão negativa do entorno sobre a área 8,6 29,7 35,8 25,9 

w)   Solicitação da comunidade para a 
transformação da área em UC 

2,4 16,9 26,5 54,2 
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O critério “facilidades no acesso à área” foi o que obteve maior número de 

avaliações como critério ineficiente (18,1%) e pouco eficiente (51,8%), seguido por 

“área politicamente viável (orientações políticas)”, com 17,1%, e “dificuldades 

financeiras do proprietário na manutenção de área com vocação para a 

conservação”, com 13,6% de avaliações como critério ineficiente.  

Apesar de ter sido classificado como ineficiente por, aproximadamente, 17% 

dos respondentes, o critério “orientações políticas” foi amplamente apontado na 

literatura (DURIGAN et al., 2009; METZGER; CASATTI, 2006; PRESSEY, 1994; 

SARKAR et al., 2002; SCOTT et al., 2001; SVANCARA et al., 2005) como um dos 

mais utilizados atualmente para a seleção de áreas para a criação de UCs, não que 

seja um critério adequado.  

Com base nesses dados, calculou-se a média, o desvio-padrão e o 

coeficiente de variação (CV) entre os critérios avaliados por cada um dos 

profissionais participantes da pesquisa, obtendo-se os resultados apresentados na 

Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Média, desvio-padrão e coeficiente de variação (CV) dos valores apontados para 
cada um dos critérios, com os valores de média igual ou superior a 2 destacados em negrito. 
Cont.> 

Critério avaliado Média 
Desvio-
padrão 

CV 

Conectividade com outros fragmentos 2,7 0,7 0,3 

Constatação de espécies de fauna ou flora ameaçados de 
extinção, raros, endêmicos ou insubstituíveis 

2,6 0,7 0,3 

Áreas de fragilidade ambiental 2,6 0,6 0,2 

Existência de recursos hídricos 2,5 0,6 0,2 

Áreas de floresta primária ou secundária nos estágios médio 
e avançado de regeneração 

2,5 0,6 0,2 

Áreas importantes para espécies congregatórias e migratórias 2,5 0,6 0,2 

Entorno de manancial 2,5 0,7 0,3 

Tamanho da área 2,4 0,7 0,3 

Integridade da vegetação e possibilidades de regeneração – 
resiliência 

2,4 0,6 0,3 

Áreas que fornecem serviços ambientais básicos em 
situações críticas 

2,4 0,6 0,3 

Proximidade a outras Unidades de Conservação 2,3 0,8 0,3 
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Cont. Tabela 2 – Média, desvio-padrão e coeficiente de variação (CV) dos valores 
apontados para cada um dos critérios, com os valores de média igual ou superior a 2 
destacados em negrito. 

Critério avaliado Média 
Desvio-
padrão 

CV 

Representatividade, heterogeneidade 2,3 0,7 0,3 

Solicitação da comunidade para a transformação da área em 
UC 

2,3 0,8 0,4 

Presença de atrativos turísticos, naturais ou arqueológicos 2,2 0,8 0,4 

Área indicada com vocação à criação de UCs pelo ZEE 2,2 0,7 0,3 

Constatação de espécies de fauna ou flora que, ainda que não 
se encontrem em extinção, possam ser um exemplar raro 

2 0,9 0,5 

Áreas com restrições ambientais, como APPs em área urbana 2 1 0,5 

Localização como ambiente de transição 1,8 1 0,6 

Formato da área próximo ao circular (menor efeito de borda) 1,8 1 0,6 

Pressão negativa do entorno sobre a área 1,8 1,1 0,6 

Dificuldades financeiras do proprietário na manutenção de área 
com vocação para a conservação 

1,6 1,3 0,8 

Capacidade de sequestro e armazenamento de carbono 1,5 1,3 0,9 

Área politicamente viável (orientações políticas) 1,5 1,4 0,9 

Facilidades no acesso à área (pavimentação, proximidade, etc.) 1,2 1,5 1,2 

 

Como os valores atribuídos eram: 0 (não eficiente), 1 (pouco eficiente), 2 

(eficiente) e 3 (muito eficiente), foram destacados em negrito 17 critérios na Tabela 

2, para facilitar a observação dos critérios com média igual ou superior a 2, 

considerando que os valores oferecidos para avaliação 0 e 1 eram pouco ou não 

eficientes. 

O cálculo do coeficiente de variação (CV) permitiu verificar as respostas que 

tiveram divergência de opinião entre os respondentes, o que acarretou na exclusão 

do critério em questão (CV>0,5) para a elaboração da ferramenta que pode auxiliar 

na tomada de decisão, conforme discutido posteriormente no item 4.3.3. Observou-

se que os critérios com as maiores médias (acima de 2,3) apresentaram menores 

coeficientes de variação (abaixo de 0,3), o que indica que, além de ser avaliado 

como um critério eficiente ou muito eficiente pela maioria dos profissionais 

respondentes, a variabilidade entre as respostas foi baixa. 
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4.3.2 Análise dos critérios que foram incluídos na matriz 

 

 

 Conectividade com outros fragmentos 

 

O critério avaliado com o maior valor de média foi “conectividade com outros 

fragmentos”, com média de 2,7 e CV de apenas 0,3, foi também o critério com maior 

percentual de avaliações como critério muito eficiente (73,5%). Esses resultados 

estão de acordo com os relatos de Dobrovolski et al. (2006), que afirmaram que os 

corredores de floresta nativa entre UCs são de extrema importância para a biota 

local e, consequentemente, para a conservação regional, sendo necessário 

preservar os corredores existentes e recuperar as formações originais onde houve 

degradação. 

A conectividade é especialmente importante em ambientes urbanos, uma vez 

que as espécies com estratégias de dispersão dependentes de conectividade podem 

ter dificuldades de se estabelecer nas cidades. Neste caso, a conectividade é mais 

importante do que a distância, como demonstrado por Knapp et al. (2008) na análise 

da dispersão de líquens e musgos, que sofrem intensa alteração na sua dispersão 

por fatores ambientais característicos do meio urbano, como poluição do ar e baixa 

umidade relativa do ar. 

Deve-se considerar manter a conectividade entre as áreas protegidas 

existentes, mantendo a heterogeneidade de habitats, permitindo desta forma que 

algumas espécies que necessitam de habitat maior que o tamanho disponível dentro 

de uma área urbana possam transitar entre as áreas, permitindo trocas genéticas 

entre as espécies de diferentes locais, visando a conservação da biodiversidade em 

longo prazo, utilizando, se possível, corredores de biodiversidade, ampliando a 

conectividade entre fragmentos existentes, como mencionado por Rylands e 

Brandon (2005). 

 

 Constatação de espécies de fauna ou flora ameaçadas de extinção, raras, 

endêmicas ou insubstituíveis 

 

Este critério teve média de 2,6, com CV de 0,3, em conformidade com a 

literatura científica, em que é um dos critérios mais mencionados, conforme mostrou 
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o Quadro 3. Espécies ameaçadas de extinção, raras ou endêmicas (aquelas com 

distribuição restrita a apenas um ambiente) por definição, têm uma alta 

probabilidade de extinção, e assim todas as suas populações correspondem a uma 

contribuição significativa para a sua sobrevivência, sendo consideradas 

insubstituíveis em caso de desaparecimento. De acordo com Eken et al. (2004), as 

espécies ameaçadas de extinção representam uma importante contribuição à 

conservação da biodiversidade, pelo risco de desaparecimento que apresentam, 

sendo que, mesmo populações pequenas ameaçadas de extinção, devem ter 

estratégias de conservação previstas e implementadas. 

Deve-se ter especial atenção a este critério, para que o maior número 

possível de estudos sejam realizados nas áreas, diversificando os grupos 

taxonômicos estudados, para não incorrer no erro constatado por Sitas et al. (2009); 

estes autores perceberam que os animais com mais investimentos em sua 

conservação correspondem ao grupo dos mamíferos, especialmente os de grande 

porte e carismáticos, sugerindo um “preconceito” em relação às espécies com 

características que provocam menos interesse em elaboração de pesquisas.  

Ainda no que se refere ao critério espécies “ameaçadas de extinção”, é 

natural que esta categoria de espécies receba mais atenção de ações 

conservacionistas do que espécies mais frequentemente encontradas nos 

ambientes. Eken et al. (2004) informaram que espécies comuns ou generalistas, 

independentemente de sua distinção evolutiva, claramente não são prioridades para 

a escolha de áreas prioritárias para conservação.  

 

 Áreas de fragilidade ambiental 

 

Este critério teve média de 2,6, com um baixo CV, de 0,2. A análise da 

fragilidade ambiental é composta por uma análise conjunta das características 

físicas do ambiente, como solos, relevo, geologia, água, clima e vegetação, 

devendo-se considerar os riscos e ameaças a estes componentes ambientais 

abióticos, como, por exemplo, encostas com declividade acentuada em grande parte 

da área, topos de morro, córregos com erosão nas margens, entre outros. A 

importância de conservar áreas de fragilidade é impedir que os riscos impostos à 

área prejudiquem o ambiente natural, causando maiores prejuízos ambientais no 

entorno. Ecossistemas com baixa resiliência e pouca capacidade de recuperação 
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também são consideradas áreas de fragilidade ambiental, conforme Dobrovolski et 

al. (2006). 

 

 Recursos hídricos 

 

Este critério obteve média de 2,5, e CV de 0,2. Da mesma forma que os 

mananciais, é mais fácil perceber a importância da preservação dos recursos 

hídricos, especialmente pela percepção sensorial que recursos hídricos sem os 

devidos cuidados provocam na sociedade, como as demandas por canalização dos 

córregos a céu aberto, pelo odor que os lançamentos irregulares de efluentes 

provocam, assim como pelos riscos de enchentes e inundações, especialmente em 

rios assoreados e com ocupação irregular das margens. 

As áreas que protegem nascentes, em termos de proteção de recursos 

hídricos, são ainda mais importantes, pois sem as nascentes, todo o sistema hídrico 

fica prejudicado, conforme colocaram Durigan et al. (2006) e Metzger e Casatti 

(2006). Além disso, as APPs funcionam também como corredores de biodiversidade, 

conectando fragmentos menores, e ainda fornecem água e umidade para os 

animais, sendo um fator muito importante para a manutenção dos processos 

ecológicos dos ecossistemas. 

 

 Áreas de floresta primária ou secundária nos estágios médio e avançado de 

regeneração 

 

Este critério obteve média de 2,5 e CV de apenas 0,2, mostrando grande 

convergência na opinião dos respondentes. No Paraná, a legislação aponta que 

todos os remanescentes de vegetação primária ou em estágio avançado de 

regeneração são considerados prioritários (SEMA/IAP, 2009). 

A importância deste tipo de vegetação é justamente pela dificuldade de 

recomposição dos processos ecológicos, de modo que a restauração ecológica pode 

demorar, e talvez não atingir o mesmo patamar de biodiversidade existente antes da 

perturbação em tempo suficiente. Áreas de vegetação primária são raras, 

especialmente no meio urbano, e quando existentes, devem ser alvo primordial de 

conservação. 
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 Áreas importantes para espécies congregatórias e migratórias 

 

Este critério teve média de 2,5, e CV de 0,2. Uma área com uma variedade de 

biótopos terá um grande número de nichos ecológicos que podem ser ocupados por 

muitas espécies diferentes, e, assim, aumentar as possibilidades de conservação da 

fauna, permitindo a constatação de espécies migratórias que, periodicamente, 

passam pela cidade. Straube et al. (2009) constataram o registro de espécies de 

aves migratórias no município de Curitiba, o que representa um grande valor para a 

Conservação, não somente local. 

Curitiba tem aproximadamente 20% de cobertura florestal, o dobro do 

Município de Estocolmo, que tem apenas 10%, o que Bolund e Hunhammar (1999) 

já consideraram um bom índice, acima da média européia. Mesmo as árvores 

isoladas, componentes da arborização pública, devem fazer parte do conjunto de 

áreas protegidas, pela possibilidade de refúgio, alimentação e área de pouso que 

fornecem a espécies de menor porte, especialmente às aves. Além disso, são 

importantes pela abundância, pois estão distribuídas em toda a malha urbana da 

cidade. 

 

 Entorno de manancial 

 

Este critério obteve média de 2,5, e CV de 0,3, sendo ainda mencionado por 

diversos respondentes nas questões abertas como um importante serviço ambiental 

associado às UCs em áreas urbanas. Deve ser considerado como entorno de 

manancial o entorno imediato da represa propriamente dita, assim como as APPs 

dos córregos a montante do manancial. 

A sociedade urbana depende da interação com o entorno rural, no sentido de 

provimento de recursos, água, alimentos, recarga de aquíferos, entre tantos outros 

serviços, alguns mais, outros menos evidentes. Os mananciais são importantes pela 

necessidade que o homem tem de água potável, e pela facilidade de se observar 

redução nos níveis de água dos mananciais, prejudicando a vida dos moradores 

quase que instantaneamente quando ocorre alguma deficiência. O que é diferente 

das mudanças climáticas, situação em que ainda há ceticismo, e as consequências 

não são tão facilmente observáveis de forma direta. 
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 Integridade da vegetação e possibilidades de regeneração – resiliência 

 

Este critério obteve média de 2,4 e CV de 0,3, demonstrando que há 

necessidade de se conservar todos os estágios sucessionais de um ecossistema, 

possibilitando a regeneração natural por meio de processos de sucessão ecológica, 

permitindo a recolonização de novas áreas, fato importante mencionado também por 

Margules e Pressey (2000). A vegetação primária e em estágio avançado é 

extremamente relevante, como mencionado anteriormente, porém, é muito rara, e 

contempla espécies diferentes das espécies pioneiras, aquelas que são as primeiras 

a colonizar um ambiente em processos de sucessão ecológica. Dessa forma, áreas 

que apresentam boa capacidade de regeneração, com banco de sementes no solo, 

por exemplo, são prioritárias em relação a uma área onde houve aterro, ou remoção 

do solo, com remoção do banco de sementes e do horizonte A do solo, que 

demanda maiores intervenções e recursos para recuperar. 

 

 Áreas que fornecem serviços ambientais básicos em situações críticas 

 

A média deste critério foi 2,4, com CV de 0,3. Serviços ambientais básicos em 

situações críticas podem ser a captação de água, o controle da erosão e a proteção 

contra incêndios destrutivos em áreas vulneráveis. Segundo Clement e Higuchi 

(2006), estima-se que entre 25 e 50% da chuva que chega ao Sudeste, região mais 

habitada e industrializada do país, seja proveniente do ciclo hidrológico da Bacia 

Amazônica, o que demonstra que nem sempre é fácil perceber os benefícios das 

áreas protegidas.  

 

 Proximidade a outras Unidades de Conservação 

 

Este critério obteve média de 2,3 e CV de 0,3, e de fato é um critério 

importante. A proximidade a outras UCs reflete a necessidade de promover 

conectividade entre as áreas protegidas, especialmente onde já tenha sido instituída 

uma UC formalmente, o que aumenta as possibilidades de conservação em longo 

prazo. Selecionar áreas próximas possibilita uma zona de amortecimento entre as 

UCs, aumentando a integração entre os ambientes, possibilitando maior fluxo 
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gênico. Vários autores, como Durigan et al. (2006) e Sarkar et al. (2002), também 

falam que há que se considerar sempre a possibilidade de expandir as áreas 

protegidas já existentes, não só buscar a criação de novas UCs. 

Margules e Pressey (2000) mencionaram que o planejamento sistemático de 

UCs deve prever a complementaridade, ou seja, buscar a implantação de novas 

UCs onde auxiliem outras áreas protegidas já existentes a alcançar seu objetivo da 

melhor forma. 

 

 Representatividade, heterogeneidade 

 

A avaliação deste critério resultou em média de 2,3, e CV de 0,3. Quanto mais 

fitofisionomias presentes, maior a representatividade da área, com maior valor para 

a conservação. No município de Curitiba, por exemplo, as fitofisionomias existentes 

são relativamente homogêneas, sendo a Floresta Ombrófila Mista o único 

ecossistema presente na cidade, representado pelos fragmentos florestais, com a 

existência pontual de várzeas, banhados e campos naturais, hoje já bastante raros. 

O conceito de representatividade, de acordo com Metzger e Casatti (2006), é 

referente à presença ou abundância de espécies focais, ou seja, existe 

representatividade e heterogeneidade se uma área representa adequadamente o 

ecossistema que se pretende conservar. A redundância reduz o risco de um único 

evento de perturbação eliminar a espécie do local. Durigan et al. (2006) sugeriram 

que, quanto maior a diversidade de espécies de flora, maior a diversidade potencial 

de espécies de fauna, que normalmente são mais difíceis de se identificar em 

vistorias de campo. 

 

 Solicitação da comunidade para a transformação da área em UC 

 

Este critério obteve média de 2,3 e CV de 0,4, e considerou-se um fator 

interessante de se analisar. Um dos profissionais participantes da pesquisa, 

funcionário de órgão público ambiental federal, marcou neste critério diversos “X”, 

mostrando que, para ele, seria o critério mais importante entre todos. Isso demonstra 

que, na prática, os gestores de UC sabem a importância da comunidade do entorno 

estar favorável à criação da UC. A comunidade do entorno pode ser aliada à UC, ou 
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propiciar riscos à conservação da biodiversidade, dependendo do seu entendimento 

da importância da área protegida vizinha. 

Aliado a este fator, deve-se utilizar as áreas protegidas como locais de 

sensibilização da população, e acesso aos recursos naturais para fins de atividades 

de educação ambiental, buscando mostrar a importância das áreas protegidas e da 

biodiversidade ali presente, como também mencionado na literatura por autores 

como Bolund e Hunhammar (1999), Niemelä (1999) e Oliveira e Santos (2004). As 

UCs em áreas urbanas são um excelente local para a prática de ações educativas 

em relação às atitudes corretas em áreas naturais, como por exemplo, atitudes 

referentes aos animais que possam transitar entre áreas com algum grau de 

conectividade, incentivar a redução do impacto negativo no entorno de áreas 

naturais, promover a redução da velocidade dos automóveis no entorno das UCs, 

cobrar a execução das ações dos planos de manejo de parques municipais, entre 

outras ações que podem ser promovidas pelo poder público e por entidades civis 

organizadas. 

 

 Atrativos turísticos, naturais ou arqueológicos 

 

O critério referente aos atrativos turísticos teve média de 2,2, com CV de 0,4, 

mencionado como critério para a seleção de áreas em quatro dos artigos 

pesquisados, porém, citado também em outros como uma característica secundária. 

Muitos urbanistas visualizam as UCs urbanas como parques de lazer apenas, 

pensando em aspectos visuais e paisagísticos, o que também é importante, porém, 

percebe-se que muitas vezes o principal objetivo de uma UC, que é a conservação 

da biodiversidade, é relevado a segundo plano em nome da estética visual, 

especialmente nos parques urbanos. Deve-se sempre ter em mente que o principal 

objetvo das UCs deve ser a conservação da biodiversidade, sendo outros atributos 

secundários. 

 

 Área indicada com vocação à criação de UCs pelo ZEE (zoneamento 

ecológico-econômico) 

 

Este critério foi avaliado com média de 2,2 e CV de 0,3, sendo considerado 

muito importante no presente estudo, uma vez que a questão do ordenamento 
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territorial foi basicamente o que motivou o início desta pesquisa, ou seja, a 

necessidade de revisão das áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade 

no Município de Curitiba, estabelecida por meio do Decreto nº 933 de 2010. 

A existência de instrumentos de ordenamento territorial, seja o ZEE ou outro 

instrumento equivalente, é o primeiro passo para se buscar a implantação efetiva de 

um Sistema de Áreas Protegidas. O ZEE de um estado, país, ou mesmo o Plano 

Diretor de uma cidade, são ferramentas que permitem ao gestor a visualização da 

área de forma mais abrangente, possibilitando uma análise mais detalhada e um 

planejamento em longo prazo, estipulando áreas da cidade para determinados usos, 

resguardando outras para a conservação, e permitindo conectividade entre os 

fragmentos florestais remanescentes. 

  

 Constatação de espécies de fauna ou flora que, ainda que não se encontrem 

em extinção, possam ser um exemplar raro (árvore centenária, por exemplo) 

 

Este critério teve média de avaliação pelos especialistas de 2,0, e CV de 0,5. 

A existência de um exemplar raro, como uma grande árvore centenária, ou animais 

que, apesar de não estarem na lista dos ameaçados de extinção, habitam 

determinada área, parece não ter um apelo tão forte para a conservação. O fato é 

que, com poucos recursos disponíveis, devem ser priorizadas áreas que de fato 

contribuam para a conservação, sendo estes outros atributos colocados em segundo 

plano. Entretanto, áreas com estas características podem ter um apelo turístico 

interessante, devendo ser avaliado caso a caso. 

Williams et al. (2002) informaram que, muitas vezes, os dados referentes às 

áreas com possibilidade de criação de UC são obtidos em museus, herbários e 

instituições de pesquisa diversas, ao invés de coleta no local de estudo. Isto pode 

prejudicar o grau de imparcialidade das informações disponíveis, de modo que 

sugere-se a vistoria em campo, buscando identificar os atributos em cada área 

candidata, e o impacto que determinados atributos podem ter no entorno da área 

protegida. 
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4.3.3 Discussão acerca dos critérios que não foram incluídos na matriz 

 

 

Os critérios com valores de média abaixo de 2,0 não foram incluídos na 

matriz. Conforme se observa na Tabela 2, os menores valores de média foram para 

os critérios “Facilidades no acesso à área”, com média de 1,2 e “Capacidade de 

sequestro e armazenamento de carbono” e “Área politicamente viável (orientações 

políticas)”, ambos com média de 1,5. Estes foram os mesmos critérios com maior 

percentual de avaliações como ineficiente, já demonstrados na Tabela 1. 

 

 Tamanho 

 

A exclusão de áreas por apresentar tamanho reduzido pode eliminar áreas 

importantes para espécies de distribuição restrita, visto que as espécies apresentam 

uma variação muito grande em termos de tamanho de área necessária para a 

manutenção de populações viáveis. Algumas vezes a área pode ser pequena, mas 

possuir outros atributos que justifiquem sua criação, como exemplares de árvores 

centenárias, elementos de beleza cênica, existência de processos ecológicos não 

abordados na matriz, ou entorno imediato de outras UCs já implantadas. 

Apesar de verificar na literatura que Durigan et al. (2006) utilizaram apenas 

áreas acima de 10 ha em sua análise, e que Rodrigues et al. (2004) e Scaramuzza 

et al. (2005) afirmaram que algumas áreas protegidas, quando muito pequenas, 

podem não manter populações viáveis, entende-se que, tratando-se de áreas 

urbanas, este critério não deve ser motivo para exclusão de áreas menores. Além 

disso, algumas vezes áreas pequenas são importantes na formação de mosaicos e 

zonas tampão para outras áreas de tamanho maior, restando aí sua importância, de 

ampliação do sistema de áreas protegidas existente. Porém, este critério obteve 

média de 2,4, com CV de 0,3. Entende-se que seja um critério importante, que teve 

boa avaliação na média pelos especialistas, entretanto, na análise de conteúdo 

referente às respostas abertas, observou-se uma divergência em relação a esse 

pensamento. Muitos especialistas (44%) afirmaram que não deve ser estabelecido 

um tamanho mínimo, enquanto 27,4% disseram que é difícil responder, ou que há 

necessidade de mais estudos. 
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Espécies que requerem grandes áreas já provavelmente não habitam as 

áreas urbanas, onde os remanescentes florestais já estão altamente fragmentados. 

Campos (2006) sugeriu que espécies que requerem grandes habitats podem não 

sobreviver em pequenos fragmentos, uma vez que um dos efeitos da fragmentação 

é a redução de alimentos disponíveis, além do fato de muitas espécies necessitarem 

de grandes áreas para se locomover, sendo desta forma essencial que existam 

grandes áreas conectadas para garantir a sobrevivência de determinadas espécies. 

 

 Localização como ambiente de transição 

 

Ambientes de transição também foram citados como importantes por Pressey 

(1994), mas para permitir a dispersão das espécies, principalmente em casos de 

incêncios, enchentes, secas, doenças ou outros eventos. 

Quando se trata de áreas maiores, de estados ou países, entretanto, este 

critério pode ter uma valoração diferenciada. Araújo et al. (2004) e Dudley (2008) 

concluíram em seus estudos que deve haver formas de transição entre as UCs 

existentes, assim como ambientes de transição, que possam ser recolonizados pela 

dispersão (metapopulações) e permitam a adaptação das espécies às mudanças 

climáticas. Além da capacidade de armazenamento de carbono, reduzindo as 

emissões de GEE por mudança de uso do solo, outra questão é a adaptação dos 

ecossistemas, necessária para suportar as consequências das mudanças climáticas 

que já estão ocorrendo. 

Este critério teve média de 1,8, e CV de 0,6. Entende-se que o município, por 

se tratar de área pequena em relação a outras análises que tratam de regiões 

maiores, apresenta esta característica de forma incipiente. Curitiba, por exemplo, 

tem características homogêneas de temperatura, altitude, clima e até mesmo 

ecossistema predominante. Por isso, a exclusão deste critério não deve ser 

prejudicial à análise das áreas prioritárias dentro de um rol de áreas urbanas. 

 

 Formato da área próximo ao circular, com menor efeito de borda 

 

Conforme Bolund e Hunhammar (1999) e Niemelä (1999), parques lineares, 

que compreendem a APP dos rios que correm a céu aberto, são muito comuns em 

áreas urbanas, e têm grande importância por diversos fatores, como a preservação 
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da APP, a redução do risco de enchentes, a manutenção de corredores ecológicos, 

entre outras. Margules e Pressey (2000), baseados na Teoria da Biogeografia de 

Ilhas, afirmaram que, certamente, reservas maiores, próximas umas das outras, com 

formato circular, e conectadas entre si por corredores, são melhores; porém, na 

prática do Planejamento Sistemático para a criação de UCs, a oportunidade de 

aplicação de todas essas características é restrita, pelos custos e até mesmo pela 

disponibilidade de áreas que apresentem essas características. Em áreas urbanas, 

devido à fragmentação e ocupações do solo no entorno, é mais difícil a permanência 

de áreas com essas características. Contudo, são objetivos a serem perseguidos 

pelos gestores na seleção de novas áreas para a criação de UCs. 

Entretanto, este critério teve média de 1,8, e CV de 0,6, e de acordo com a 

metodologia e o critério de linha de corte, foi excluído da elaboração da ferramenta. 

Quanto maior a relação área/perímetro, menor o efeito de borda, ou seja, menos 

fragmentada encontra-se a área em questão, e provavelmente, em melhores 

condições de conservação da biodiversidade, considerando-se somente a forma do 

remanescente (SCARAMUZZA et al., 2005). 

 

 Pressão negativa do entorno sobre a área 

 

Diversos autores, como Campos (2006), Hildebrand et al. (2002), Pressey 

(1994) e Tyrväinen (2000) falaram sobre diferentes formas de ameaças à 

biodiversidade, entre elas, a ocupação das áreas naturais para usos diversos. A 

perda de habitat é a primeira maior causa de perda de biodiversidade, e 

especialmente no ambiente urbano, é mais difícil conciliar a pressão antrópica com a 

necessidade de se conservar os recursos naturais. Uma forma de se equalizar este 

fator é o cuidado nas análises de estudos de impacto ambiental, por parte do poder 

público, mediante os devidos licenciamentos ambientais, e também por parte da 

sociedade, fazendo seu papel de fiscalização e cobrança do direito constitucional de 

um meio ambiente sadio e equilibrado. 

O critério referente ao uso do solo no entorno, e possíveis pressões negativas 

que a área venha a sofrer, teve média de 1,8 e CV de 0,6. Conforme a metodologia 

adotada e o critério de linha de corte, foi excluído da elaboração da ferramenta. 

Porém, atividades como ocupação irregular, lançamento de efluentes nos córregos, 

ou até mesmo construções de ruas, indústrias ou loteamentos são muito comuns no 
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meio urbano, conforme o desenvolvimento da cidade atinge áreas mais periféricas, 

aumentando o grau de fragmentação nos remanescentes florestais. Apesar de não 

ser considerado na matriz, esse critério deve ser avaliado no momento da 

implantação da UC, buscando reduzir as consequências desses usos alternativos do 

solo no entorno, de modo a ampliar a capacidade de conservação da biodiversidade 

da UC a ser criada.  

 

 Dificuldades financeiras do proprietário na manutenção de área com vocação 

para a conservação 

 

O custo dos imóveis em áreas urbanas é cada vez mais elevado, o que 

provoca uma forte pressão sobre as áreas naturais ainda existentes. O alto custo de 

vida nas cidades também impulsiona os proprietários de imóveis com 

remanescentes florestais a cogitarem usos alternativos às suas áreas. Estes fatores 

podem ser reduzidos à medida que se avançam as tratativas referentes ao 

pagamento pelos serviços ambientais, item a ser discutido posteriormente. De 

acordo com Metzger e Casatti (2006), o estímulo à conservação de áreas 

particulares é de alta prioridade, e pode se dar mediante a transação de créditos de 

carbono, isenção de impostos, ICMS ecológico, ou ainda outras políticas públicas e 

ações conjuntas entre governo, empresas e terceiro setor. Apesar da importância 

desse critério, ele obteve média de 1,6 e CV de 0,8, devendo portanto ser excluído 

da ferramenta. Porém, é um fator importante na avaliação das áreas, especialmente 

no meio urbano, que, quando possível, deve ser considerado, com a previsão de 

elaboração de políticas públicas e incentivos aos proprietários nessas condições.  

 

 Capacidade de sequestro e armazenamento de carbono 

 

Fearnside (2008) afirmou que as UCs são parte essencial das estratégias 

para conter o desmatamento e a consequente liberação de carbono, associada às 

mudanças climáticas globais que implicam, inclusive, na perda de biodiversidade 

como uma das consequências. Determinadas características das áreas podem 

promover maior capacidade de sequestro de carbono, como por exemplo, a intensa 

regeneração de sub-bosque, a presença de serrapilheira, projeto de desmatamento 

evitado implantado no local, entre outras. 
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Esse critério teve média de 1,5, com CV de 0,9, que indica divergência de 

opinião entre os especialistas respondentes da pesquisa. Esse critério foi 

mencionado nos trabalho de Machado (2005), que tratou da fração de carbono no 

solo e sua relação com as mudanças climáticas; Dudley (2008) que mencionou a 

importância das UCs diante das transformações nos ecossistemas; Fearnside (2008) 

que apresentou características da Floresta Amazônica como fonte de serviços 

ambientais; Cardoso et al. (2009) que mostraram um programa de desmatamento 

evitado no litoral do Paraná; e Ribeiro (2009) que discutiu a capacidade das UCs em 

Curitiba em relação ao estoque de carbono. Todos esses trabalhos foram publicados 

após o ano de 2005, o que indica que se trata de um critério recentemente incluído 

no planejamento para a criação de UCs. Porém, deve ser rapidamente adaptado 

pelos gestores de UCs, uma vez que Araújo et al. (2004), Durigan et al. (2006) e 

Rodrigues et al. (2004) afirmaram que estudos vêm mostrando a ausência da 

consideração das mudanças climáticas e suas consequências na seleção de áreas 

para a criação de UCs, enquanto Ferretti (2006) alertou para o fato de que, somente 

na Amazônia brasileira, o desmatamento e a mudança de uso do solo provocam 

mais do que o dobro das emissões de dióxido de carbono à atmosfera do que as 

emissões oriundas da queima de combustíveis fósseis do país inteiro. 

 

 Área politicamente viável (orientações políticas) 

 

O critério “área politicamente viável (orientações políticas)” teve média de 1,5, 

com CV de 0,9, o que demonstra grande divergência nas respostas. O critério 

“orientações políticas”, ou governança, é um critério muito utilizado mundialmente 

para a seleção de áreas para a criação de UCs, como se observou na revisão de 

literatura e no Quadro 3. Morsello (2001) afirmou até mesmo que seria ingenuidade 

acreditar que aspectos políticos possam ser deixados de lado no processo de 

seleção de novas áreas protegidas. 

De acordo com o que foi constatado e com a revisão de literatura, verificou-se 

que, apesar de muito utilizado, não se trata de um critério eficiente para a seleção de 

áreas prioritárias. Isto indica que as UCs criadas podem estar sofrendo o risco de 

apresentar baixa efetividade quando se considera o objetivo de conservação da 

natureza. Após a determinação da hierarquização das áreas sob o aspecto 

conservacionista, o gestor poderá indicar as áreas, em ordem de prioridade para a 
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conservação da biodiversidade. Obviamente, outros aspectos terão importância na 

análise das áreas a serem selecionadas, como o preço (valor imobiliário), o 

orçamento disponível no momento, entre outros fatores que permitirão o sucesso da 

conservação da área pretendida. Quanto menor o custo das áreas selecionadas, 

maiores as chances de consolidar a conservação das áreas desejadas. 

 

 Facilidade no acesso à área 

 

O valor de média deste critério foi 1,2, idêntico ao valor do CV, o que indica 

grande divergência entre a opinião dos especialistas. Foi também o critério com o 

maior percentual de avaliação como não eficiente (18,1%), e foi encontrado apenas 

em um trabalho científico, que teve como foco a determinação de critérios para a 

criação de UCs nas savanas de Roraima (PINTO et al., 2011). Porém, como se 

verifica na prática que a facilidade de acesso à área é importante até mesmo para 

ações de controle, manutenção, manejo e fiscalização, deve-se incluir estas ações 

no manejo da área selecionada, não descartando áreas importantes pela dificuldade 

de acesso, especialmente quando se trata de áreas urbanas. 

Existe uma diferença entre a conservação da biodiversidade que a área 

protegida proporciona, e a conservação da área propriamente dita no sentido de 

manutenção, esta que deve ser promovida por meio do poder público, de modo a 

evitar trantornos à população do entorno e aos frequentadores da UC, e até mesmo 

prejuízos à área protegida, como invasões, depredações, etc. Para possibilitar uma 

gestão eficiente no meio urbano, e possibilidades de uso da UC pela população, 

caso seja o seu objetivo, é importante considerar que a área tenha um acesso 

identificado e facilitado. Em áreas de visitação restrita, por outro lado, deve-se evitar 

as facilidades de acesso, por meio da implantação de portões, cercas, e placas de 

identificação. O Plano de Manejo da UC deve identificar as áreas onde o acesso 

deve ser permitido, ou onde só se deve permitir a entrada de profissionais 

envolvidos no manejo, e pesquisadores, em certos casos. 

 

 

4.4 SERVIÇOS AMBIENTAIS ASSOCIADOS ÀS UCs URBANAS 
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Na Tabela 3 seguem os serviços ambientais associados às UCs apontados 

na literatura, com as avaliações efetuadas pelos respondentes, em percentual. 

 

Tabela 3 – Percentual de respostas para os valores para cada um dos serviços ambientais 
associados às UCs em áreas urbanas. 

Serviço ambiental 

Não 
eficiente 

Pouco 
eficiente 

Eficiente 
Muito 

eficiente 

% 

a)  Conservação da biodiversidade e do 
endemismo 

1,2 12,0 31,3 55,4 

b)  Manutenção da qualidade dos recursos 
hídricos 

0,0 4,9 24,4 70,7 

c)  Retenção de águas de chuva 1,2 2,4 23,2 73,2 

d)  Proteção do entorno de mananciais 1,3 13,8 35,0 50,0 

e)  Recarga de aquíferos 54,2 32,5 10,8 2,4 

f)   Fornecimento de produtos florestais 
madeireiros 

36,6 31,7 25,6 6,1 

g)  Fornecimento de produtos florestais não-
madeireiros 

11,0 36,6 29,3 23,2 

h)  Mitigar os efeitos adversos do desmatamento 
excessivo 

8,5 39,0 31,7 20,7 

i)    Manutenção do estoque de carbono 0,0 1,2 30,1 68,7 

j)    Proteção de beleza cênica ou paisagística 1,2 11,0 40,2 47,6 

k)   Retenção de sedimentos 0,0 3,7 29,3 67,1 

l)    Manutenção da estabilidade das encostas 1,2 12,0 31,3 55,4 

m) Manutenção de ciclos biogeoquímicos 1,2 24,1 33,7 41,0 

n)   Controle de vazão dos rios, evitando 
enchentes 

0,0 7,3 37,8 54,9 

o)  Manutenção do clima (global) 13,3 41,0 30,1 15,7 

p)  Manutenção do microclima local 1,2 7,3 24,4 67,1 

q)  Possibilidade de conexão entre áreas 0,0 14,5 34,9 50,6 

r)   Proteção do solo e controle da erosão 0,0 6,1 39,0 54,9 

s)  Possibilidade de aumento de renda (atrativos 
turísticos, pagamento por serviços ambientais, 
entre outros) 

2,4 20,5 43,4 33,7 

t)   Recreação 2,4 14,6 29,3 53,7 

u)  Polinização 0,0 8,4 45,8 45,8 

v)  Promoção de controle biológico 2,4 25,6 42,7 29,3 

w)  Permanência de áreas de caça ou coleta 
para comunidades tradicionais 

41,0 36,1 16,9 6,0 

x)  Manutenção de Identidade cultural 6,2 17,3 38,3 38,3 

y)  Melhoria da qualidade do ar, ou minimização 
da poluição atmosférica 

1,2 11,0 36,6 51,2 
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Os serviços ambientais que tiveram maior percentual de respostas “muito 

eficiente” foram “retenção de águas de chuva”, com 73,2%, “manutenção da 

qualidade dos recursos hídricos”, com 70,7% e “manutenção do estoque de 

carbono”, com 68,7%. Os serviços relacionados à retenção de águas de chuva e 

manutenção da qualidade dos recursos hídricos foram mencionados na literatura por 

diversos autores (Quadro 4), assim como o serviço manutenção de estoque de 

carbono. Apesar de ser considerado um serviço ambiental importante associado às 

UCs, este último foi considerado um dos critérios com média mais baixa para a 

seleção de áreas para a criação de UCs. 

Os serviços apontados com valores mais baixos associados às UCs urbanas 

foram “recarga de aquíferos”, com 54,2% e “permanência de áreas de caça ou 

coleta para comunidades tradicionais”, com 41%. Pode ser que estes serviços 

tenham obtido valores mais baixos que os demais justamente pelo foco da pesquisa 

ser áreas urbanas, onde já não há muitas comunidades tradicionais instaladas, 

sendo esta característica mais comum às áreas rurais ou mais periféricas. 

Da mesma forma que na avaliação dos critérios para a seleção de áreas 

prioritárias para a criação de UCs, foi calculada a média entre os serviços ambientais 

avaliados por cada um dos profissionais participantes da pesquisa, chegando-se aos 

resultados da Tabela 4, onde foram destacados em negrito os 19 serviços 

ambientais com média igual ou superior a 2, considerados “eficiente” e “muito 

eficiente”. 

Foi calculado o CV das respostas, que mostra a variabilidade das avaliações 

dos profissionais acerca de cada um dos serviços ambientais que podem ser 

associados às UCs em áreas urbanas. Foram considerados para a análise somente 

os serviços ambientais avaliados com média igual ou superior a 2, considerando que 

os valores oferecidos para avaliação 0 e 1 eram “pouco ou não eficientes”. O valor 

do CV baixo demonstra maior quantidade de respostas parecidas entre os 

formulários recebidos. 

Observa-se que os serviços ambientais avaliados com médias maiores 

apresentam também coeficientes de variação menores, o que indica que, além de 

ser avaliado como um serviço ambiental eficiente ou muito eficiente pela maioria dos 

profissionais respondentes, a variabilidade entre as respostas foi baixa, indicando 

convergência de opiniões entre os especialistas participantes da pesquisa. 
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Tabela 4 – Média, desvio-padrão e CV dos valores apontados para cada um dos serviços 
ambientais, com os valores de média igual ou superior a 2 destacados em negrito. 

Serviços ambientais avaliados Média 
Desvio-
padrão 

CV 

Retenção de águas de chuva 2,7 0,9 0,3 

Proteção do entorno de mananciais 2,7 0,9 0,3 

Proteção de beleza cênica ou paisagística 2,7 0,9 0,3 

Manutenção da estabilidade das encostas 2,6 0,9 0,3 

Manutenção do microclima local 2,6 0,9 0,4 

Controle de vazão dos rios, evitando enchentes 2,5 0,8 0,3 

Proteção do solo e controle da erosão 2,5 0,8 0,3 

Manutenção da qualidade dos recursos hídricos 2,4 0,9 0,4 

Possibilidade de conexão entre áreas 2,4 0,8 0,4 

Polinização 2,4 0,8 0,3 

Melhoria da qualidade do ar, ou minimização da poluição 
atmosférica 2,4 0,8 0,4 

Recarga de aquíferos 2,3 0,8 0,4 

Retenção de sedimentos 2,3 0,8 0,3 

Recreação 2,3 0,9 0,4 

Manutenção de ciclos biogeoquímicos 2,1 0,8 0,4 

Possibilidade de aumento de renda (atrativos turísticos, 
pagamento por serviços ambientais, entre outros) 2,1 0,8 0,4 

Manutenção de Identidade cultural 2,1 0,9 0,4 

Conservação da biodiversidade e do endemismo 2 0,9 0,5 

Promoção de controle biológico 2 0,8 0,4 

Mitigar os efeitos adversos do desmatamento excessivo 1,6 1 0,6 

Manutenção do estoque de carbono 1,6 1 0,6 

Manutenção do clima (global) 1,5 1 0,7 

Fornecimento de produtos florestais não-madeireiros 1 1,3 1,3 

Permanência de áreas de caça ou coleta para comunidades 
tradicionais 0,9 1,4 1,6 

Fornecimento de produtos florestais madeireiros 0,6 1,6 2,5 

  

 

Os serviços ambientais associados às UCs em áreas urbanas com as 

maiores médias foram “proteção do entorno de mananciais”, “proteção de beleza 

cênica ou paisagística” e “retenção de águas de chuva”, os três com média de 2,7. 
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Nestes casos, normalmente, o próprio serviço ambiental associado à UC justifica a 

sua criação, como mencionado por Gilioli (2006), que justifica a criação de 

determinadas UCs em Curitiba, como os Parques Barigui e São Lourenço, de forma 

a aproveitar a criação dos lagos, que funcionam como bacias de contenção para 

prevenção de enchentes. 

O serviço “conservação da biodiversidade” teve média de 2,0, o que indica 

que é considerado um serviço eficiente associado às UCs urbanas, porém com CV 

0,5, que demonstra variabilidade nas respostas, conforme se pode observar também 

nas respostas abertas, no item 4.5 a ser discutido. Este resultado indica que nem 

todos os profissionais consideram que as UCs urbanas podem auxiliar na 

conservação da biodiversidade. 

O serviço ambiental associado às UCs em áreas urbanas “recreação” teve 

média de 2,3 na avaliação dos respondentes, com CV de 0,4. Conforme mencionado 

por Bolund e Hunhammar (1999) e Tyrväinen (2000), este é o serviço ambiental 

mais importante dentro de um ecossistema urbano. A possibilidade de aproximação 

da população humana ao ambiente natural, que permite o contato com elementos da 

flora e, muitas vezes, observação de espécimes da fauna silvestre, é de extrema 

relevância, e dela decorrem os demais serviços ambientais associados às UCs em 

áreas urbanas. 

Conforme Hildebrand et al. (2002), a análise direta de valoração ambiental 

dos custos considera, além dos custos de aquisição da terra e implantação e 

manutenção da UC, os “custos de oportunidade”, ou seja, o que aquele imóvel 

deixou de produzir por haver sido criada a UC. Por exemplo, lucros com a venda da 

madeira, substituição da vegetação natural por implantação de indústrias ou mesmo 

infra-estrutura habitacional, especialmente considerando que áreas de grandes 

dimensões são escassas e valiosas no meio urbano. 

Independentemente dos custos financeiros da manutenção da biodiversidade, 

como mencionado por Evans et al. (2012), deve-se ter em mente que os custos 

sociais e ecológicos de não se proteger adequadamente a biodiversidade global são 

inimagináveis. 

A criação de reservas particulares tem as vantagens de aproximar a 

sociedade do processo de conservação da biodiversidade, além de isentar o poder 

público da manutenção das áreas protegidas, que demandam recursos muitas vezes 

indisponíveis pelos municípios. No Brasil, os instrumentos econômicos para 
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fomentar a criação de reservas privadas são a isenção do Imposto Territorial Rural – 

ITR ou Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, e a criação da modalidade do 

ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico é o conjunto de procedimentos que tratam do 

rateio de recursos financeiros provenientes do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) a que os municípios com UC em seu 

território têm direito (LOUREIRO e MARTINEZ, 2004). 

O repasse do ICMS Ecológico aos municípios estimula a criação e a 

manutenção de UC, visto que áreas consideradas um empecilho ao 

desenvolvimento local se tornaram fonte de renda para os municípios. O município 

tem a vantagem de manter estas áreas preservadas sem o ônus de sua 

manutenção, e oferecer aos proprietários destas áreas a possibilidade de mantê-las 

e, ainda assim, não sofrer prejuízos financeiros, podendo até mesmo tirar do 

adequado manejo da Reserva seu sustento (RIBEIRO, 2009). 

A flexibilidade em relação ao uso das áreas protegidas também deve ser 

discutida, de modo que não afaste os proprietários destas áreas. Determinadas UCs 

ou outros tipos de áreas protegidas podem ter uso sustentável associado à 

conservação, com a prestação de serviços turísticos, atividades educacionais, e até 

mesmo exploração de recursos de forma direta ou indireta, de forma que a 

manutenção da área conservada, associada à possibilidade de participar do 

processo de conservação da biodiversidade, seja mais vantajosa que a sua venda 

para o mercado imobiliário. 

Outra forma de obter recursos para o pagamento pelos serviços ambientais é 

no momento do licenciamento ambiental. O mecanismo de compensação ambiental 

previsto no SNUC (BRASIL, 2000) faz com que empreendimentos que causem 

impactos ambientais em UCs ou em seu entorno imediato tenham que, 

obrigatoriamente, aplicar recursos na conservação de áreas na mesma bacia 

hidrográfica do empreendimento em implantação. 

 

 

4.5 OPINIÃO DOS RESPONDENTES QUANTO ÀS UCs EM ÁREAS URBANAS  

 

 

4.5.1 Conceito de Unidade de Conservação de acordo com os respondentes 
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Na Tabela 5 estão relacionadas todas as respostas obtidas com a respectiva 

frequência de respostas verificadas na análise dos formulários, em número de 

respostas e em percentual. Em relação à opinião dos respondentes sobre o conceito 

de UC, as respostas foram, após análise de conteúdo, enquadradas em três 

categorias principais: legislação, conservação e uso humano, de acordo com o 

conteúdo das respostas apresentadas nos formulários, ocorrendo, algumas vezes, o 

desmembramento de frases em mais de uma unidade de registro. 

 

Tabela 5 – Opinião dos respondentes quanto à definição de Unidade de Conservação, 
agrupada em três categorias principais, com as respectivas frequências de respostas (em 
número e em %). 

Categoria Unidades de registro 
Frequência de 

citações 

  
Número % 

Legislação 

Protegido por lei/ SNUC 27 32,1 

Sujeita a regras distintas de outros territórios/ uso 
diferenciado/ Cerceamento a atividades humanas/ Proteção 
especial 

21 25 

Instituídas pelo Poder Público 19 22,6 

Área Protegida com limites definidos 19 22,6 

Gestão / manejo/ zoneamento 13 15,5 

Criada com um objetivo básico 12 14,3 

Categorias de Manejo 11 13,1 

Áreas Públicas e Particulares 10 11,9 

Conservação 

Conservação da natureza, da biodiversidade/ de ecossistemas 
/ Diversidade genética ou biológica, relações biológicas  

49 58,3 

Atributos relevantes (paisagem, rio, floresta, nascente, 
formação geológica, beleza cênica, etc.). Área com recursos 
naturais. Relevante interesse ecológico 

32 38,1 

Área representativa de um bioma 7 8,3 

Área passível de restauração 5 6,0 

Espécies raras, endêmicas ou ameaçadas 2 2,4 

Manutenção da sobrevivência e reprodução 1 1,2 

Uso Humano 

Benefício aos homens pelo uso direto/ou indireto/ bem-estar 
social/humano 

11 13,1 

Pesquisa Científica 8 9,5 

Educação ambiental/ conscientização 8 9,5 

Manutenção de população tradicional e modos de vida/ uso 
racional dos recursos 

8 9,5 

Para as presentes e futuras gerações/ Importância estratégica 
para o futuro 

4 4,8 

Turismo, lazer e recreação 3 3,6 

Serviços ambientais 3 3,6 

 

Grande parte dos profissionais participantes da pesquisa (58,3%) mencionou 

que as UCs são áreas que visam à conservação da biodiversidade, por exemplo, na 
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resposta apresentada a seguir, que foi selecionada por agregar vários conceitos 

utilizados também por outros respondentes para definir Unidade de Conservação: 

 

“Área protegida que abriga remanescentes de ecossistemas naturais 

representativos e bem conservados, destinada à manutenção destes 

ambientes, de seus componentes e inter-relações, servindo como 

reservatório de biodiversidade e também como local para pesquisa 

científica, além de atividades de integração, conscientização e 

educação ambiental.” 

 

Este resultado está de acordo com o observado na literatura, sendo que 

vários dos artigos consultados mencionaram este importante serviço ambiental 

associado às UCs. Muitos respondentes (33,75%) mencionaram que as UCs são 

áreas protegidas por lei, sujeitas a regras distintas de outros territórios, o que consta 

na definição oficial do SNUC (BRASIL, 2000). Outra característica importante, 

mencionada por 40% dos respondentes, é a qualidade ambiental da área, que deve 

ter atributos relevantes (paisagem, rio, floresta, nascente, formação geológica, 

beleza cênica etc.) cuja conservação é necessária. 

Foi mencionado por 14% dos respondentes que as UCs são espaços que têm 

como um dos objetivos propiciar benefício aos homens pelo uso direto ou indireto 

dos recursos, promovendo bem-estar social às comunidades onde estiverem 

inseridas, o que não deixa de ser um serviço ambiental associado às UCs, de 

acordo com Camphora e May (2006) e Jennings et al. (2003). 

As áreas passíveis de restauração foram citadas por 6% dos respondentes, e 

Campos e Costa Filho (2005), Eken et al. (2004) e Svancara et al. (2005) 

reconheceram que, em locais onde grande parte do habitat natural tenha se perdido, 

a restauração é uma atividade importante para a conservação. Porém, deve-se 

aguardar que a área mostre sinais de sucesso das atividades de recuperação, de 

modo a cumprir os critérios para a seleção como área prioritária. 

Educação ambiental, controle da poluição atmosférica e controle de ruídos 

foram serviços ambientais associados às UCs urbanas que não haviam sido 

incluídos no formulário, porém foram mencionados por respondentes, e verificou-se 

menção a estes serviços associados aos ecossistemas urbanos nos trabalhos de 
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Bolund e Hunhammar (1999); Niemelä (1999), Oliveira e Santos (2004) e Tyrväinen 

(2000).  

A última etapa da análise de conteúdo é o agrupamento das unidades de 

registro, de forma a unificar os discursos. Considerando as definições de UC 

apresentadas pelos especialistas nos formulários, a definição de UC composta pelas 

“unidades de registro” mais citadas nos formulários seria a seguinte: 

 

“Unidade de Conservação é uma área (pública ou particular) 

protegida por lei, com limites definidos, instituída pelo Poder Público 

com um objetivo básico, sujeita a regras distintas de outros 

territórios. Pode ser de diferentes categorias de manejo, mas 

basicamente visa à Conservação da biodiversidade ou de atributos 

relevantes (paisagem, rio, floresta, nascente, formação geológica, 

beleza cênica, etc.), e à manutenção da sobrevivência e reprodução 

de espécies raras, endêmicas ou ameaçadas. As UCs apresentam 

benefício aos homens pelo uso direto ou indireto, serviços ambientais 

associados, manutenção de populações tradicionais e modos de 

vida, e ainda propiciam bem-estar social/humano, espaços para o 

turismo, lazer, recreação, pesquisa científica e educação ambiental, 

com importância estratégica para o futuro.” 

 

 

4.5.2 Opinião quanto ao valor dos fragmentos florestais em áreas urbanas para a 

Conservação da Natureza 

 

 

Na análise de conteúdo das respostas quanto ao valor dos fragmentos 

florestais em áreas urbanas para a conservação da natureza, as respostas abertas 

foram agrupadas em três categorias principais: Conservação, uso humano e 

aspectos físicos das áreas em questão, conforme apresentado na Tabela 6, 

acompanhados pela frequência de citações de cada unidade de registro pelos 

profissionais respondentes da pesquisa, em número e em percentual. 

Grande parte dos especialistas (40,5%) citaram que as áreas urbanas têm um 

valor inestimável, e muitos deles (45,2%) afirmaram também que, mesmo que os 

remanescentes florestais estejam localizados em áreas urbanas, apresentam grande 
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importância para a conservação da biodiversidade, ainda que sejam mais 

importantes na composição de mosaicos, ou como trampolins ecológicos (20,2%), 

servindo de abrigo e refúgio para a fauna (19%), como pode ser constatado na 

resposta transcrita na íntegra a seguir: 

 

“O valor é enorme visto que em qualquer processo de fragmentação 

de hábitat, todo e qualquer fragmento (por menor que seja) tem 

potencial para funcionar como poleiro e/ou „stepping stone‟, 

auxiliando o fluxo gênico de algumas espécies vegetais e animais.” 

 

Tabela 6 – Opinião dos respondentes quanto ao valor dos fragmentos florestais em áreas 
urbanas para a conservação da natureza, agrupada em três categorias principais, com as 
respectivas frequências de respostas (em nº e em %). Cont.> 

Categoria Unidades de registro 
Frequência de 

citações 

  
Número % 

C
o

n
s
e
rv

a
ç

ã
o

 

Para flora e fauna /Conservação de espécies, da biodiversidade, da 

natureza /ilhas de biodiversidade 
38 45,2 

Trampolins ecológicos, “stepping stones”, Corredores ecológicos, 

Mosaico, Fluxo genético 
17 20,2 

Abrigo e refúgio para a fauna 16 19,0 

Valor para conservação é restrito 9 10,7 

Deve ter conectividade 8 9,5 

Manutenção de processos ecológicos/ funções ecológicas 6 7,1 

Populações pequenas com pequenas áreas de vida 4 4,8 

Reservatório de biodiversidade (núcleos)/ banco genético/ 

Reprodução e manutenção de metapopulações 
4 4,8 

Aves migratórias 3 3,6 

Amostras dos ecossistemas originais 2 2,4 

Salvar/ conservar “o pouco que resta” 2 2,4 

Polinização 1 1,2 

Ecossistema urbano 1 1,2 

U
s
o

 H
u

m
a
n

o
 

Grande valor/ Suma importância/ Muito importante/ Inestimável 34 40,5 

Educação Ambiental / Mensagem subliminar aos cidadãos 25 29,8 

Paisagem (valor paisagístico)/ Contemplação/ Beleza cênica 22 26,2 

Lazer/ recreação/ turismo 19 22,6 

Serviços ambientais 16 19,0 

Para os homens/ Bem estar do homem 13 15,5 

Melhor qualidade de vida 12 14,3 
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Cont. Tabela 6 – Opinião dos respondentes quanto ao valor dos fragmentos florestais em 
áreas urbanas para a conservação da natureza, agrupada em três categorias principais, 
com as respectivas frequências de respostas (em nº e em %). 

Categoria Unidades de registro 
Frequência de 

citações 

  
Número % 

U
s
o

 H
u

m
a
n

o
 

Harmonia / contato homem-natureza 9 10,7 

Pesquisa científica 5 6,0 

Saúde / Redução do stress 3 3,6 

Registro histórico da existência de ambientes naturais 2 2,4 

Valorização imobiliária do entorno 2 2,4 

Políticas socioeconômicas / visibilidade internacional 2 2,4 

Renda para indivíduos /Exploração econômica sustentável 2 2,4 

Sustentabilidade 1 1,2 

A
s
p

e
c
to

s
 F

ís
ic

o
s

 

Diminuição da temperatura/ Conforto térmico / Microclima 34 40,5 

Percolação hídrica, Recarga de aquíferos, Reduz impacto da 

impermeabilização 
16 19,0 

Manutenção de recursos hídricos (córregos e nascentes) /Qualidade 

da água 
14 16,7 

Qualidade do ar 8 9,5 

Preservação de riscos ambientais/ Minimizar os efeitos das chuvas 

intensas 
5 6,0 

Clima/ aquecimento global 4 4,8 

Absorção e filtragem de poluentes 4 4,8 

Redução de ruídos 4 4,8 

Tamanho pequeno 4 4,8 

Fragmentação 3 3,6 

Umidade relativa do ar 3 3,6 

Estoque de carbono 2 2,4 

Deslizamento do solo/ Erosão 2 2,4 

Ciclagem de nutrientes 1 1,2 

Assoreamento 1 1,2 

Conforto cultural 1 1,2 

Modificações físicas, químicas e biológicas do solo e do subsolo 1 1,2 

 

Muitos respondentes mencionaram os serviços ambientais prestados pelas 

UCs urbanas, tendo sido “a melhoria do micro-clima”, o mais citado, por 40,5% dos 

profissionais participantes da pesquisa, seguido por “educação ambiental” (29,8%) e 

“valores paisagísticos e de beleza cênica” (26,2%). 
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O resultado referente às possibilidades de educação ambiental nas UCs 

municipais corrobora com Ferretti (2006), que também afirmou que as UCs têm, 

entre outras funções, o papel de sensibilização e educação da população, para 

práticas sustentáveis e compatíveis com a conservação da biodiversidade. As UCs 

como locais de lazer, recreação, pesquisa científica e possibilidade de contato do 

homem com a natureza também foram fatores lembrados por vários respondentes, 

como neste trecho selecionado e apresentado na sequência: 

“Próximos a grandes centros urbanos pode-se inferir que o maior 

valor seja para o bem estar dos indivíduos e lazer, além de, às 

vezes, servir para a manutenção de corpos d´água e para evitar 

catástrofes (enchentes e deslizamentos).” 

 

Alguns dos respondentes (10,7%) alertaram para o fato de que o valor das 

UCs urbanas para a conservação é restrito, normalmente devido ao tamanho 

pequeno, ao entorno alterado e à fragmentação, unidades de registro sublinhadas 

na Tabela 6. Rylands e Brandon (2005), porém, afirmaram que mesmo áreas 

pequenas podem ser importantes para a conservação de espécies que estão muito 

ameaçadas, ou que apresentam distribuição restrita. 

Deve-se reconhecer a forte presença humana junto à natureza urbana, e 

tentar encontrar um equilíbrio entre a proteção e o uso sustentável dos recursos 

naturais. Áreas protegidas urbanas também devem permitir que os habitantes da 

cidade se familiarizem com os ricos ecossistemas urbanos e sua biodiversidade, 

promovendo oportunidades de harmonia e conexão entre o homem e o ambiente 

natural, conforme abordado por Niemelä (1999). 

 

 

4.5.3 Opinião quanto ao tamanho mínimo para a criação de uma UC 

 

 

Considerando-se a diversidade de respostas apresentadas, estas foram 

agrupadas em duas categorias, informadas de acordo com o número de 

respondentes que utilizaram cada unidade de registro em sua argumentação. As 

categorias neste caso foram “Respostas referentes a tamanho de área” e 

“Respostas referentes a outros fatores a serem considerados”. 
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Segue na Tabela 7 a quantificação de respostas para cada unidade de 

registro, com a frequência em número de respondentes e em percentual. 

 

Tabela 7 – Opinião dos respondentes quanto ao tamanho mínimo para a criação de uma 
Unidade de Conservação agrupada em duas categorias principais, com as respectivas 
frequências de respostas (em nº e em %). Cont.> 

Categoria Unidades de registro 
Frequência de 

citações 

  
Número % 

Respostas 

referentes a 

tamanho de 

área 

Não há tamanho mínimo, ou não deve ser estabelecido 

tamanho mínimo 
37 44,0 

Difícil responder 14 16,7 

Necessita de mais estudos para definir 9 10,7 

“Quanto maior, melhor” 7 8,3 

Depende do tamanho da cidade em estudo 7 8,3 

1 ha 7 8,3 

10 ha 6 7,1 

APP de uma nascente, ou todas as APPs 3 3,6 

Total de UCs de 20% da área urbana, ou 1/3 da área 

urbana 
2 2,4 

2 mil m² 2 2,4 

10 mil ha 1 1,2 

20 ha 1 1,2 

5 ha 1 1,2 

3 ha 1 1,2 

2 ha 1 1,2 

Respostas 

referentes a 

outros fatores 

a serem 

considerados 

Depende da finalidade e dos objetivos da criação da UC 24 28,6 

Áreas menores devem ter conectividade 17 20,2 

Depende do contexto, localização, necessidade, 

representatividade, conectividade, conservação 
15 17,9 

Em áreas urbanas qualquer fragmento contribui para a 

conservação da biodiversidade, ou algum atributo 

diferente, fornecem serviços ambientais, servem à fauna 

local, conectam áreas do entorno, compõem a paisagem 

urbana 

15 17,9 

Salvar o que resta, ou Qualquer espaço deve ser 

preservado 
12 14,3 

Depende dos custos para adquirir as áreas e para 

manter a UC/ Depende da capacidade de gestão 
7 8,3 

Cont.> 
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Cont.Tabela 7 – Opinião dos respondentes quanto ao tamanho mínimo para a criação de 
uma Unidade de Conservação agrupada em duas categorias principais, com as respectivas 
frequências de respostas (em nº e em %). 

Categoria Unidades de registro 
Frequência de 

citações 

  
Número % 

Respostas 

referentes a 

outros fatores 

a serem 

considerados 

É difícil ter áreas grandes no meio urbano 7 8,3 

Localização/entorno 6 7,1 

Área deve ser bem manejada 6 7,1 

Mesmo áreas pequenas servem para educação 

ambiental/recreação 
4 4,8 

Depende da oportunidade 2 2,4 

Evitar efeito de borda 2 2,4 

Considerar a opinião pública 2 2,4 

Priorizar a ampliação de UCs já existentes 1 1,2 

 

Na opinião da maioria dos respondentes (44%), não se deve definir um 

tamanho mínimo para a criação de uma UC, especialmente quando se trata de 

áreas urbanas, uma vez que mesmo áreas pequenas contribuem para a 

conservação da biodiversidade, ainda que, às vezes, somente para espécies locais, 

conectam áreas do entorno, compõem a paisagem urbana e prestam diversos 

serviços ambientais. Estes fatores foram mencionados por 17,9% dos respondentes 

e representados no trecho transcrito a seguir: 

 

“É difícil definir tamanho porque pode haver alguma espécie rara ou 

ameaçada que utiliza a área como abrigo mesmo sendo pequena, 

além dos serviços ambientais prestados, independente do tamanho.” 

 

Os resultados corroboram Dobrovolski et al. (2006), que citaram que a 

delimitação de uma área, ainda que pequena, por meio de critérios técnicos, pode 

ajudar a administrar os esforços e os recursos para a sua efetiva conservação, pois 

em áreas urbanas outras características devem prevalecer, como conectividade e 

características do entorno da área em questão. Observa-se a expressão desta 

opinião pela transcrição de um trecho de um dos formulários:  
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“Na minha opinião, o tamanho é menos importante do que sua 

localização e conectividade com demais áreas protegidas.” 

 

Foi mencionado por 14,3% dos respondentes que, em áreas urbanas, 

qualquer área remanescente deve ser preservada, não exatamente pelo seu valor 

para a conservação da biodiversidade, mas pelos outros serviços ambientais que 

agrega, o que está de acordo com a literatura, considerando-se que os autores 

Diamond (1976), Pereira et al. (2006) e Primack e Rodrigues (2001) afirmaram que a 

fragmentação geralmente é frequente no meio urbano, e que as áreas com grande 

conectividade normalmente são inexistentes, ou restringem-se à periferia. 

Alguns dos respondentes (27,4%) optaram por não definir um tamanho 

mínimo, alegando que é difícil responder, ou que há necessidade de mais estudos, 

enquanto 8,3% mencionaram “quanto maior, melhor”, argumentando que sempre se 

deve preferir áreas maiores. De acordo com Margules e Pressey (2000), a 

expressão “quanto maior, melhor”, em princípio é apropriada, mas não resolve 

quando é necessário escolher áreas em meio a outras demandas, que estreitam as 

possibilidades de conservação.  

Dentre os especialistas, 28,6% disseram que o tamanho depende do objetivo 

de criação da UC, corroborando com o estudo de Metzger e Casatti (2006), que 

afirmaram que a implementação de uma reserva depende de diversos fatores, como 

de quem é a propriedade da área e qual a finalidade que se pretende conservar.  

 Quase um terço dos respondentes (29,8%) mencionaram algum tamanho 

mínimo de área, porém, sem haver um consenso entre a área mínima ideal. Não foi 

apresentada justificativa técnica para determinar um valor pré-definido de tamanho 

mínimo, sendo o valor de 2.000 m² a área mínima mencionada. O valor mais 

mencionado (por 8,3% dos respondentes) foi um tamanho mínimo de 1 (um) 

hectare, sem que tenha havido algum embasamento ou justificativa para mencionar 

este valor. 

As maiores UCs existentes nos Estados Unidos, de acordo com Pressey 

(1994) e Scott et al. (2001), foram criadas no início do século XX em “terras que 

ninguém queria”, ou seja, foram estabelecidas oportunamente pelo seu valor 

comercial relativamente baixo, ou pela existência de atributos cênicos ou valores 

recreacionais, o que, apesar do tamanho, pode resultar em áreas menos eficientes 

em termos de preservação da biodiversidade, como representativas de um 
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ecossistema e de seus recursos associados, o que também justifica a menção deste 

critério na literatura. 

 

 

4.5.4 Observações gerais dos respondentes nos formulários 

 

 

Entre as observações gerais colocadas pelos respondentes, as mais 

pertinentes foram referentes à tipologia utilizada no formulário (fragmentos 

florestais), que, de acordo com 3,6% dos respondentes, poderia ter sido mais 

abrangente e incluir áreas de banhados, várzea e campos naturais, também 

existentes no Município de Curitiba. O destaque reduzido que determinadas 

formações vegetacionais geralmente sofrem foi apontado também no estudo 

realizado por Dobrovolski et al. (2006), os quais justificam que tais formações vêm 

sofrendo um intenso processo de destruição, apesar de seu relevante papel na 

dinâmica vegetal dos ecossistemas. 

Diversos profissionais destacaram no campo do formulário para “observações 

gerais” a relevância desta pesquisa, uma vez que a maior parte da população 

mundial vive nas cidades, e as UCs urbanas acabam sendo relegadas a parques de 

lazer e praças, não tendo a devida atenção da comunidade acadêmica quanto à sua 

importância ecológica e funcional, além da relevância dos serviços ambientais 

associados a estas áreas, informação também encontrada na literatura, mencionada 

por Niemelä (1999) e Bolund e Hunhammar (1999). 

 

 

4.6 FERRAMENTA PARA A SELEÇÃO DE ÁREAS PARA A CRIAÇÃO DE UCs EM 

ÁREAS URBANAS  

 

 

A ferramenta desenvolvida com base nos critérios avaliados pode ser 

visualizada na Tabela 8. É composta pelos critérios previamente avaliados, 

dispostos na primeira coluna, com as respectivas médias e valores de CV. 
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Tabela 8 – Matriz para avaliação de áreas candidatas à criação de UC, de acordo com os 
valores médios e coeficientes de variação dos critérios avaliados pelos especialistas 
participantes da pesquisa. Cont.> 

CRITÉRIO AVALIADO DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO PESO MÉDIA 
CV 

(+ ou -) 

Conectividade com 
outros fragmentos 

Existe conectividade direta com 
outros fragmentos 

2 2,7 0,3 

A conectividade é parcial, ou 
apenas indireta 

1 2,7 0,3 

Constatação de 
espécies de fauna ou 
flora ameaçados de 

extinção, raros, 
endêmicos ou 
insubstituíveis 

Existem espécies com essas 
características na área 

2 2,6 0,3 

Não existem espécies com essas 
características na área de forma 

significativa 
1 2,6 0,3 

Áreas de fragilidade 
ambiental 

Área com risco imediato de 
prejuízo às funções ecológicas por 

motivos relacionados às 
características físicas, como solo, 

declividade, etc. 

2 2,6 0,2 

Risco controlado, área não sujeita 
à alterações imediatas por 

fragilidade ambiental 
1 2,6 0,2 

Existência de recursos 
hídricos 

Recursos hídricos com boa 
qualidade, seja ambiental ou pelas 

características paisagísticas 
2 2,5 0,2 

Recursos hídricos comprometidos, 
APP descaracterizada 

1 2,5 0,2 

Áreas de vegetação 
primária ou secundária 
nos estágios médio e 

avançado de 
regeneração 

Vegetação primária ou estágio 
avançado 

2 2,5 0,2 

Estágio médio 1 2,5 0,2 

Áreas importantes para 
espécies congregatórias 

e migratórias 

Constatadas ou registradas 
espécies migratórias na área 

2 2,5 0,2 

Não constatadas 1 2,5 0,2 

Entorno de manancial 

Entorno imediato 2 2,5 0,3 

Proximidades, com possibilidade 
de escoamento por percolação 

hídrica 
1 2,5 0,3 

Integridade da 
vegetação e 

possibilidades de 
regeneração – 

resiliência 

Presença de subbosque e 
regeneração natural 

2 2,4 0,3 

Área cercada e sem trânsito de 
animais domésticos ou de criação, 
com possibilidade de regeneração 

induzida 

1 2,4 0,3 
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Cont. Tabela 8 – Matriz para avaliação de áreas candidatas à criação de UC, de acordo com 
os valores médios e coeficientes de variação dos critérios avaliados pelos especialistas 
participantes da pesquisa. 

CRITÉRIO AVALIADO DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO PESO MÉDIA 
CV 

(+ ou -) 

Áreas que fornecem 
serviços ambientais 

básicos em situações 
críticas 

APP de rios que alagam as 
margens em episódios de cheias, 

áreas de percolação hídrica no 
entorno de mananciais de 

abastecimento populacional, 
encostas de morros, etc. 

2 2,4 0,3 

Não fornecem serviços em 
situações críticas 

1 2,4 0,3 

Proximidade a outras 
Unidades de 
Conservação 

Entorno imediato de outras UCs 2 2,3 0,3 

Zona de amortecimento, ou dentro 
do raio de 2 km de outra UC 

1 2,3 0,3 

Representatividade/ 

heterogeneidade 

Área representativa da vegetação 
original, com boa diversidade 

2 2,3 0,3 

Pouca diversidade, ou presença de 
espécies exóticas em abundância, 

indicando povoamento 
1 2,3 0,3 

Solicitação da 
comunidade para a 

transformação da área 
em UC 

Pedidos de criação de UC em uma 
área específica 

2 2,3 0,4 

Pedidos de criação de UC na 
região 

1 2,3 0,4 

Atrativos turísticos, 
naturais ou 

arqueológicos 

Presença 2 2,2 0,4 

Ausência 1 2,2 0,4 

Área indicada com 
vocação à criação de 

UCs pelo ZEE 
(zoneamento ecológico-

econômico) 

Área já indicada 2 2,2 0,3 

Área não indicada 1 2,2 0,3 

Constatação de 
espécies de fauna ou 

flora que, ainda que não 
se encontrem em 

extinção, possam ser 
um exemplar raro 

(árvore centenária, por 
exemplo) 

Mais de um exemplar de interesse 2 2,0 0,5 

Apenas um exemplar de interesse 1 2,0 0,5 
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Cada critério foi subdividido em dois itens, que conferem diferentes pesos, 

diferenciando duas possibilidades dentro de um mesmo critério, com valores 1 e 2, 

os quais serão multiplicados pelo valor da média de avaliação do critério. Ao final da 

análise de cada um dos critérios, é possível obter um valor somatório para cada área 

analisada, possibilitando a comparação entre áreas candidatas. 

A ferramenta foi elaborada buscando uma redução na subjetividade para a 

tomada de decisão no momento do planejamento para a criação de um Sistema de 

Unidades de Conservação, que não tem sido feito de forma sistemática, o que 

compromete a finalidade de conservação da biodiversidade, conforme verificado na 

revisão de literatura.  

 

 

4.6.1 Orientações para o uso da matriz 

 

 

A matriz proposta é de simples compreensão, sendo as informações que a 

alimentam fáceis de obter com base em vistoria de campo e análise visual da área 

por técnicos devidamente habilitados, associadas a informações documentais e 

imagens de satélite. Scaramuzza et al. (2005) afirmaram que o planejamento da 

conservação e a implementação efetiva de políticas de gestão da paisagem 

requerem produtos simples e objetivos, de modo a auxiliar tomadores de decisão 

locais na elaboração das estratégias de conservação. 

Os critérios para a seleção de áreas para a criação de UCs foram incluídos na 

matriz conforme a ordem das maiores médias de avaliação de cada um dos critérios. 

Cada critério possui duas diferentes gradações, com pesos 1 e 2, de forma que o 

mesmo critério pode ser mais ou menos incidente sobre a área, multiplicando o valor 

da média por um ou por dois, conforme se observa na Tabela 8, de acordo com a 

avaliação técnica da área em análise. Cada critério, avaliado com peso 1 ou 2, será 

multiplicado então pelo valor de média obtido por meio da avaliação dos 

especialistas. A multiplicação do critério pelo valor de sua média tem o objetivo de 

dar um peso relativo a cada critério, como também utilizado por Durigan et al. (2006; 

2009), que utilizaram diferentes pesos para multiplicar cada um dos critérios de 

análise, conforme o grau de importância atribuído a cada critério pela experiência da 

equipe que elaborou o estudo, naquele caso. 
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As áreas candidatas devem ser previamente selecionadas com base em 

imagens aéreas ou imagens de satélite, possibilitando a obtenção de informações 

como área total, perímetro, distância entre outros fragmentos e outras áreas 

protegidas, mediante outras informações disponíveis. Posteriormente, as áreas 

deverão ser avaliadas em campo, de preferência pela mesma equipe, de modo a 

padronizar a forma de avaliação dos critérios, e o valor para cada um dos critérios é 

registrado na matriz. Ao final, todos os valores registrados são somados, resultando 

em um valor para cada área, sendo possível, desta forma, obter um ordenamento 

nas áreas existentes, de acordo com os critérios previamente selecionados. 

Com a valoração, não se pretende dizer que uma área é melhor que a outra, 

afinal, cada remanescente florestal mantido preservado tem a sua importância; 

contudo, critérios estabelecidos com base em pesquisa científica permitem uma 

menor subjetividade quando há necessidade de se hierarquizar áreas em função de 

determinados elementos que se pretende conservar. 

O objetivo da seleção de áreas proposta por esta matriz é a conservação da 

biodiversidade, primordialmente, tendo sido considerada a análise por este viés. 

Assim como também colocado por Dudley (2008), o objetivo principal de uma UC 

deve ser a conservação da biodiversidade, sendo qualquer outra característica 

complementar ou secundária. Apesar de existir no SNUC (BRASIL, 2000) outras 

funções e outros objetivos para a criação de UCs, boas intenções podem resultar em 

divergência de opiniões no momento da seleção de uma nova área para a criação 

de uma UC. Diferentes objetivos de criação resultam em diferentes propositores 

justificarem adequadamente a criação de UCs em diferentes áreas. Deste ponto de 

vista, podem ser privilegiadas áreas onde o contexto político seja mais favorável, 

como custo menor da terra ou desinteresse de grandes grupos em usos alternativos 

à área selecionada, sobrepondo o critério técnico-científico da escolha da melhor 

área. 

 Após a hierarquização das áreas por meio do uso da matriz, deve ser feita 

uma análise crítica, enquanto outros aspectos podem ser observados de forma 

complementar, como o custo financeiro das áreas, o valor disponível no momento 

para o investimento em conservação, e outros fatores que podem, por si só, justificar 

a criação de uma UC, como o desejo de um proprietário de imóvel com 

remanescente florestal em criar uma Reserva Particular do Patrimônio Natural 
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(RPPN), ou a necessidade de uma empresa de compensar impactos ambientais de 

um determinado empreendimento, com a criação de uma UC.  

Ou seja, o processo de seleção não deve ser unidirecional, deve ser 

retroalimentado em busca de revisão e verificações antes da decisão sobre a 

criação de determinada área. Além disso, trata-se de um processo dinâmico, uma 

vez que modificações no entorno podem ocorrer ao longo do tempo, e uma área pré-

selecionada pode ter seu entorno altamente alterado, pela construção de uma 

indústria ou rodovia, por exemplo, passando a ser secundária em relação à outra 

área. De acordo com Margules e Pressey (2000), não basta apenas pensar na 

localização da UC a ser implantada; é preciso estudar o melhor formato, tamanho, 

conectividade com outras áreas e presença de corpos hídricos. 

Eken et al. (2004) citaram que habitats aquáticos são mais difíceis de se 

avaliar, assim como é um grande desafio analisar outros taxa que não os 

vertebrados e as plantas, pelo grau de dificuldade de observação. Por isso, esta 

matriz utiliza critérios de mais fácil observação, considerando que um habitat que 

consiga manter determinadas populações viáveis com grandes índices de 

biodiversidade tem mais chances de, consequentemente, manter outras populações 

de taxa menos exigentes. Os critérios nesta matriz de certa forma são arbitrários, 

porém, fornecem um ponto de partida razoável para a seleção de áreas prioritárias, 

o que também foi apontado por Sarkar et al. (2002). 

 

 

4.6.2 Teste e validação da matriz 

 

 

Para o teste e validação da matriz, foram selecionadas duas áreas 

conhecidas, já instituídas como Unidades de Conservação Municipais públicas, que 

apresentam Plano de Manejo e dados disponíveis referentes às características de 

cada área. Foram obtidas informações por meio de imagens aéreas do Setor de 

Geoprocessamento da SMMA, tais como área (em m²), existência de recursos 

hídricos, área com incidência de cobertura florestal, distância entre a área 

selecionada e UCs no entorno, entre outras. A imagem das áreas selecionadas 

corresponde às Figuras 9 e 10. 
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Figura 9 – UC selecionada para validação da ferramenta, denominada área 1. 

 

  
Figura 10 – UC selecionada para validação da ferramenta, denominada área 2. 

 

Segue o resultado do teste na Tabela 9. 
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Tabela 9 – Teste da Matriz para avaliação de áreas candidatas à criação de UC. Cont.> 

CRITÉRIO AVALIADO DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO PESO MÉDIA 
ÁREA 

1 
ÁREA 

2 

Conectividade com 
outros fragmentos 

Existe conectividade direta com 
outros fragmentos 

2 2,7 5,4 5,4 

A conectividade é parcial, ou 
apenas indireta 

1 2,7 - - 

Constatação de 
espécies de fauna ou 
flora ameaçados de 

extinção, raros, 
endêmicos ou 
insubstituíveis 

Existem espécies com essas 
características na área 

2 2,6 5,2 5,2 

Não existem espécies com essas 
características na área de forma 

significativa 
1 2,6 - - 

Áreas de fragilidade 
ambiental 

Área com risco imediato de 
prejuízo às funções ecológicas por 

motivos relacionados às 
características físicas, como solo, 

declividade, etc. 

2 2,6 - - 

Risco controlado, área não sujeita 
à alterações imediatas por 

fragilidade ambiental 
1 2,6 2,6 2,6 

Existência de 
recursos hídricos 

Recursos hídricos com boa 
qualidade, seja ambiental ou pelas 

características paisagísticas 
2 2,5 5 - 

Recursos hídricos comprometidos, 
APP descaracterizada 

1 2,5 - 2,5 

Áreas de vegetação 
primária ou 

secundária nos 
estágios médio e 

avançado de 
regeneração 

Vegetação primária ou estágio 
avançado em grande parte da área 

2 2,5 5 - 

Estágio médio ou inferior 
predominante 

1 2,5 - 2,5 

Áreas importantes 
para espécies 

congregatórias e 
migratórias 

Constatadas ou registradas 
espécies migratórias na área 

2 2,5 5 5 

Não constatadas 1 2,5 - - 

Entorno de manancial 

Entorno imediato 2 2,5 - - 

Proximidades, com possibilidade 
de escoamento por percolação 

hídrica 
1 2,5 2,5 2,5 

Integridade da 
vegetação e 

possibilidades de 
regeneração – 

resiliência 

Presença de subbosque e 
regeneração natural 

2 2,4 4,8 4,8 

Área cercada e sem trânsito de 
animais domésticos ou de criação, 
com possibilidade de regeneração 

induzida 

1 2,4 - - 

Proximidade a outras 
Unidades de 
Conservação 

Entorno imediato de outras UCs 2 2,3 4,6 - 

Zona de amortecimento, ou dentro 
do raio de 2 km de outra UC 

1 2,3 - 2,3 
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Cont. Tabela 9 – Teste da Matriz para avaliação de áreas candidatas à criação de UC. 

CRITÉRIO AVALIADO DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO PESO MÉDIA 
ÁREA 

1 
ÁREA 

2 

Áreas que fornecem 
serviços ambientais 

básicos em situações 
críticas 

APP de rios que alagam as 
margens em episódios de cheias, 

áreas de percolação hídrica no 
entorno de mananciais de 

abastecimento populacional, 
encostas de morros, etc. 

2 2,4 4,8 4,8 

Não fornecem serviços em 
situações críticas 

1 2,4 - - 

Representatividade/ 

heterogeneidade 

Área representativa da vegetação 
original, com boa diversidade 

2 2,3 4,6 4,6 

Pouca diversidade, ou presença de 
espécies exóticas em abundância, 

indicando povoamento 
1 2,3 - - 

Solicitação da 
comunidade para a 

transformação da área 
em UC 

Pedidos de criação de UC em uma 
área específica 

2 2,3 - - 

Pedidos de criação de UC na 
região 

1 2,3 - - 

Atrativos turísticos, 
naturais ou 

arqueológicos 

Presença 2 2,2 4,4 4,4 

Ausência 1 2,2 - - 

Área indicada com 
vocação à criação de 

UCs pelo ZEE 
(zoneamento 

ecológico-econômico) 

Área já indicada 2 2,2 4,4 - 

Área não indicada 1 2,2 - 2,2 

Constatação de 
espécies de fauna ou 
flora que, ainda que 

não se encontrem em 
extinção, possam ser 

um exemplar raro 
(árvore centenária, 

por exemplo) 

Mais de um exemplar de interesse 2 2,0 4 - 

Apenas um exemplar de interesse 1 2,0 - - 

TOTAL DE CADA ÁREA 62,3 48,8 

 

O resultado obtido foi o valor 62,3 para a área 1 e 48,8 para a área 2, o que 

condiz com a avaliação técnica subjetiva em relação às duas áreas, sendo a área 1 

considerada em melhor estado de conservação do que a área 2. Desta forma, 

entende-se que a ferramenta expressa em números os critérios técnicos, reduzindo 

o grau de subejtividade da avaliação técnica de seleção de áreas para a criação de 

novas UCs. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O grande desafio dos cientistas da área da Conservação é construir a base 

científica necessária para apoiar os tomadores de decisão na incorporação dos 

valores dos serviços ambientais nas decisões e na política do dia-a-dia (DAILY et al., 

2009). Margules e Pressey (2000) e Williams et al. (2002) afirmaram também que a 

escolha dos critérios para a seleção de novas áreas para a criação de UCs não é 

uma tarefa simples, até porque o mapeamento das áreas nem sempre é completo, 

porém devemos utilizar o conhecimento disponível e adotar métodos para extrair o 

máximo daquilo que já se conhece. 

O uso conjunto de análises quantitativas e qualitativas trouxe maior riqueza e 

maiores possibilidades de exploração dos dados apresentados, que uma só vertente 

poderia não abranger, assim como também mencionado por Goldemberg e Otutumi 

(2008). Um obstáculo neste tipo de análise é a ausência de informações disponíveis, 

no mesmo nível de detalhamento sobre um grande número de áreas, o que é fato 

quando se considera o planejamento sistemático de grandes regiões, porém tem seu 

efeito reduzido considerando-se uma escala menor, como um município, onde o 

clima, o relevo, e o ecossistema a ser considerado são praticamente homogêneos 

entre as áreas candidatas. 

A existência de uma ferramenta baseada em critérios específicos para áreas 

urbanas tornará menos subjetiva a análise dos gestores ambientais, e embasará a 

criação de UCs mais efetivas em termos de conservação da biodiversidade. Por 

isso, é importante que a ferramenta seja de fácil compreensão e fácil aplicação, de 

modo que seja amplamente utilizada mesmo na ausência de recursos mais 

sofisticados de análise remota, como é o caso dos programas de computação 

associados a sistemas de geoprocessamento de imagens, que apesar de 

fornecerem uma informação mais dinâmica, requerem o uso de programas de 

computador, e máquinas de processamento veloz, além de técnicos habilitados, o 

que nem sempre corresponde à realidade dos municípios. 

Os recursos municipais competem com outras demandas da população, 

sendo necessário aplicá-los de forma equilibrada e coerente, sendo às vezes mais 

importante, considerando situações emergenciais, em cidades com poucas áreas 

ainda preservadas disponíveis, direcionar um recurso para regularização fundiária e 
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ampliação de UCs do que para a compra de softwares e computadores avançados. 

Além disso, ferramentas de planejamento com o uso de softwares e imagens de 

satélite, normalmente, envolvem áreas maiores, o que se torna impraticável na 

maioria das cidades com características de ambiente urbano. A escala de 

planejamento da cidade é mais detalhada, assim como os remanescentes florestais 

são normalmente menores no meio urbano. Assim que a população começar a 

perceber os benefícios incorporados às cidades pelas áreas protegidas urbanas, 

certamente será mais fácil justificar os investimentos na manutenção destas áreas. 

A criação das UCs é apenas o primeiro passo na busca da conservação da 

biodiversidade. Svancara et al. (2005) colocaram que mesmo quando áreas 

protegidas estão estabelecidas formalmente, a manutenção dos processos 

ecológicos e da integridade da biodiversidade é um grande desafio. O plano de 

manejo das UCs é, sem dúvida, o principal instrumento legal para viabilizar a 

conservação da biodiversidade, indicando ações prioritárias para o adequado 

manejo da área. 

Dudley (2008), Morsello (2001) e Rylands e Brandon (2005) afirmaram que é 

importante atentar para o adequado manejo das áreas protegidas já existentes, 

enquanto se busca ampliar o sistema de áreas protegidas. De acordo com Metzger e 

Casatti (2006), a viabilização da conservação se dará, posteriormente, por meio da 

implantação do plano de manejo adequado à categoria da UC em questão. Ou seja, 

não adianta apenas criar novas UCs, é preciso prover o adequado manejo das UCs 

já existentes, além de, periodicamente, avaliar sua eficácia para a conservação da 

biodiversidade, buscando possíveis melhorias a se implantar visando à conservação 

em longo prazo. Conforme apresentado por Niemelä (1999), uma estratégia 

interessante de gestão de áreas urbanas deveria incluir deixar certas áreas sem 

manejo algum, enquanto algumas áreas teriam intervenções leves, e outras 

intervenções mais intensas, provocando processos de restauração ecológica natural, 

buscando uma maior diversidade. 

Durigan et al. (2006) citaram ainda aspectos que afetam a integridade dos 

recursos naturais, tais como a presença de espécies invasoras, frequência de 

incêndios, presença de gado, de lixo, ou ainda o corte seletivo. Estas características 

seriam critérios de redução do valor das áreas para a conservação da 

biodiversidade, ou aspectos a se buscar combater, caso a área selecionada para a 

criação de UC venha a apresentar qualquer um deles. Em áreas urbanas, pode-se 
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acrescentar, ainda, a presença de moradias irregulares, ou excesso de lançamento 

de efluentes de forma irregular nos corpos hídricos, como fatores que prejudicam a 

conservação da biodiversidade.  

Para provocar mudanças na tomada de decisão, é importante incorporar os 

valores do capital natural nas instituições. Como mencionado também por Daily et al. 

(2009), sem esta mudança institucional, torna-se mais difícil alterar diretamente na 

população comportamentos que são amplamente conhecidos por serem prejudiciais 

para a sociedade em longo prazo, como o uso de combustíveis fósseis, por 

exemplo. O incentivo do poder público é fundamental nesses casos. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

O perfil dos profissionais que responderam os formulários demonstrou que a 

maioria possui grau de formação de mestrado ou doutorado, dando condições de 

credibilidade aos resultados obtidos. A formação que predominou foi Biologia, 

seguida por Engenharia Florestal. Os cursos de pós-graduação são muito variados, 

predominando cursos de Ecologia e Conservação e Ciências Naturais. A maioria dos 

profissionais respondentes trabalham em órgãos ambientais públicos, seguidos 

pelas universidades. 

Os critérios mais indicados como efetivos foram “conectividade” e 

“constatação de espécies ameaçadas de extinção”. Já os serviços ambientais mais 

associados às UCs em áreas urbanas referem-se à proteção de recursos hídricos e 

valorização de beleza cênica e aspectos paisagísticos. 

O uso da ferramenta para selecionar áreas para a criação de UCs mostrou-

se, no teste realizado, eficiente para selecionar áreas melhores para fins de 

conservação da biodiversidade. A principal vantagem do uso da ferramenta é 

estabelecer critérios claros e explícitos, que possibilitam escolhas baseadas em 

critérios regionais, tornando o processo de seleção de áreas para a criação de UCs 

urbanas menos subjetivo, e provavelmente, melhora a efetividade do cumprimento 

do objetivo de conservação da biodiversidade. 

As UCs são uma estratégia de conservação muito utilizada, porém, em áreas 

urbanas, o fator que predomina são os serviços ambientais que remanescentes 

florestais podem trazer ao meio urbano. A conectividade entre as áreas protegidas 

urbanas deve ser motivo especial de atenção dos gestores municipais. 

A mera existência de áreas protegidas não é suficiente para manter a 

biodiversidade em longo prazo, porque as áreas protegidas não estão 

completamente livres de ameaças. A qualidade destas áreas remanescentes deve 

ser constantemente monitorada, uma vez que, especialmente no meio urbano, a 

pressão antrópica sobre os ambientes naturais é intensa, com consequências da 

poluição de todos os tipos, da invasão biológica, das mudanças de uso do solo no 

entorno e das mudanças climáticas. 
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APÊNDICE A – Modelo de formulário enviado 
 

Identificação do pesquisador 

Nome: 

 

 

e-mail: 

 

telefone: 

Cidade: 

 

 

Local de trabalho atual/cargo: 

Formação (graduação e pós-graduação): 

 

 

 

Há quantos anos trabalha com Conservação: 

Locais de trabalho onde adquiriu 
experiência/conhecimentos em Conservação: 
 
 

Trabalha ou já trabalhou no Bioma Floresta 
Atlântica? 
 

Obs.: Seu nome não será divulgado, os dados de identificação serão tabulados conjuntamente. 

 

Questionário 

1) Entre os critérios listados abaixo para a seleção de novas áreas para implantação de 

Unidades de Conservação de proteção integral em área urbana, avalie cada um quanto à 

eficiência para a Conservação da Natureza, com notas de 0 a 3, sendo 0 não eficiente, 1 

pouco eficiente, 2 eficiente e 3 muito eficiente. 

 a) Tamanho da área 

 b) Conectividade com outros fragmentos  

 c) Existência de recursos hídricos 

 d) Proximidade a outras Unidades de Conservação 

 e) Constatação de espécies de fauna ou flora ameaçadas de extinção, raras, endêmicas ou 

insubstituíveis 

 f) Constatação de espécies de fauna ou flora que, ainda que não se encontrem em extinção, 

possam ser um exemplar raro (árvore centenária, por exemplo) 

 g) Integridade da vegetação e possibilidades de regeneração - resiliência 

 h) Representatividade, heterogeneidade 

 i) Capacidade de sequestro e armazenamento de carbono 

 j) Localização como ambiente de transição  

 k) Dificuldades financeiras do proprietário na manutenção de área com vocação para a 

conservação 

 l) Área politicamente viável (orientações políticas) 

 m)  Formato da área próximo ao circular, com menor efeito de borda 
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 n)  Áreas que fornecem serviços ambientais básicos em situações críticas  

 o) Áreas de floresta primária ou secundária nos estágios médio e avançado de regeneração 

 p) Áreas de fragilidade ambiental  

 q) Presença de atrativos turísticos, naturais ou arqueológicos 

 r) Área indicada com vocação à criação de UCs pelo ZEE (zoneamento ecológico-

econômico) 

 s) Facilidades no acesso à área (pavimentação, proximidade, etc.)  

 t) Áreas importantes para espécies congregatórias e migratórias 

 u) Entorno de manancial 

 v) Pressão negativa do entorno sobre a área 

 w) Solicitação da comunidade para a transformação da área em UC 

 * Cite outros critérios, avaliando o grau de importância: 

 

 

2) Quais serviços ambientais estão associados às UCs em áreas urbanas? Avalie cada um 

com notas de 0 a 3, sendo 0 não eficiente, 1 pouco eficiente, 2 eficiente e 3 muito eficiente 

 a) Conservação da biodiversidade e do endemismo 

 b) Manutenção da qualidade dos recursos hídricos 

 c) Retenção de águas de chuva 

 d) Proteção do entorno de mananciais 

 e) Recarga de aquíferos 

 f) Fornecimento de produtos florestais madeireiros 

 g) Fornecimento de produtos florestais não-madeireiros 

 h) Mitigar os efeitos adversos do desmatamento excessivo 

 i) Manutenção do estoque de carbono 

 j) Proteção de beleza cênica ou paisagística 

 k) Retenção de sedimentos 

 l) Manutenção da estabilidade das encostas 

 m)  Manutenção de ciclos biogeoquímicos 

 n)  Controle de vazão dos rios, evitando enchentes 

 o) Manutenção do clima (global) 

 p) Manutenção do microclima local 

 q) Possibilidade de conexão entre áreas 

 r) Proteção do solo e controle da erosão 

 s) Possibilidade de aumento de renda (atrativos turísticos, pagamento por serviços 

ambientais, entre outros) 

 t) Recreação 

 u) Polinização 
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 v) Promoção de controle biológico 

 w) Permanência de áreas de caça ou coleta para comunidades tradicionais 

 x) Manutenção de Identidade cultural 

 y) Melhoria da qualidade do ar, ou minimização da poluição atmosférica 

 * Cite outros critérios, avaliando o grau de importância: 

 

 

3) Observações (espaço destinado para complementações, sugestões, críticas ou 

contribuições). 

 

 

 

 

4) O que é uma Unidade de Conservação, em sua opinião? 

 

 

 

 

 

5) Qual o valor dos fragmentos florestais em áreas urbanas para a Conservação da 

Natureza? 

 

 

 

 

6) Na sua opinião, qual seria um tamanho mínimo de área para a criação de UCs em áreas 

urbanas? Justifique. 
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APÊNDICE B – E-mail encaminhado aos profissionais, juntamente com os 

formulários. 

 

“Prezados colegas, 

 

Estou fazendo mestrado em Gestão Ambiental, com foco em Unidades de Conservação Urbanas, e 

gostaria de solicitar sua colaboração respondendo um questionário.  

Espero não tomar muito seu tempo, são 3 questões descritivas e 2 para avaliação de determinados 

critérios, deve levar uns 10 ou 15 min. 

 

As informações pessoais serão sigilosas. 

Como o objetivo é atingir o maior número possível de profissionais que trabalhem, de alguma forma, 

com Conservação, agradeço se puder encaminhar aos seus contatos próximos para que também 

respondam. As respostas são pessoais, não institucionais. 

 

Qualquer dúvida ou comentários em relação ao questionário ou à pesquisa, por favor, entre em 

contato comigo, por e-mail ou no telefone 41 3350-9225. 

 

O prazo para validação dos questionários é até o final do mês de abril, a princípio. 

 

Muito obrigada! 

 

Bióloga Juliana Baladelli Ribeiro” 
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APÊNDICE C – Pós-graduação dos respondentes (em nº), conforme informado 

nos formulários. 

 

 

Figura 9 – Curso de pós-graduação conforme respondido pelos especialistas nos 
formulários (em número). 
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