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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa de gestão compartilhada visa a otimizar a conservação e 

incentivar a educação ambiental (EA), por meio de parcerias entre as esferas pública do 

Parque Estadual (PE) do Monge e a privada da Reserva Particular do Patrimônio Natural 

(RPPN) Uru, localizadas no município da Lapa, PR. As áreas representam um importante 

remanescente de Floresta com Araucária e Campos Naturais no Paraná. As parcerias 

instituídas serão meios para proporcionar o desenvolvimento de políticas de conservação, 

promoção de programas, planos de ação, projetos de pesquisa e EA, com a finalidade de 

manter a qualidade ambiental. A metodologia foi dividida em três fases. A primeira consistiu 

na elaboração de um diagnóstico ambiental dos principais componentes da RPPN Uru e PE 

Monge, no que se refere aos meios biótico, físico e antrópico, para identificar o estado de 

conservação dos fragmentos. Na segunda fase foi apresentada uma proposta de intervenção 

socioambiental para a RPPN Uru. A partir do diagnóstico e da proposta de intervenção 

socioambiental, a terceira fase contemplou a proposição de diretrizes para a gestão 

compartilhada nas unidades de conservação, constituída por três etapas: diagnóstico, 

planejamento/intervenção e monitoramento. A análise dos componentes físico, biótico e 

antrópico da RPPN Uru e PE do Monge ampliou o conhecimento acerca dos processos 

ecológicos presentes nos ecossistemas naturais e dos aspectos sociais do município da Lapa. 

O levantamento do meio físico apontou o solo predominantemente arenítico, com topografia 

suave e sistema hidrográfico rico, fatores que mostram a susceptibilidade das unidades de 

conservação às pressões antrópicas. Nos estudos do meio biótico (flora e fauna), o 

levantamento florístico determinou 572 espécies, pertencentes a 101 famílias. Do total de 

espécies, uma espécie raríssima e 16 ameaçadas. Já na pesquisa da fauna, foram identificadas 

31 espécies, sendo 25 incluídas no Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná. 

A região da RPPN Uru e do PE do Monge, caracterizada no meio antrópico, foi representada 

basicamente por dois cenários distintos: um de caráter urbano, com a influência do Município 

da Lapa, e outro de cunho rural, com agricultura, pastagens e reflorestamentos. Em 

consequência dessa situação, foram observadas situações conflitantes, por isso a proposta de 

intervenção socioambiental, com foco na educação ambiental. Por fim, a pesquisa de gestão 

compartilhada entre RPPN Uru e PE do Monge propõe ações por meio das linhas do 

conhecimento (pesquisa e educação ambiental), controle (fiscalização e proteção), 

operacionalização (administração, comunicação e sustentabilidade econômica), bem como o 
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monitoramento dos indicadores obtidos a partir das ações sugeridas, com a finalidade de fazer 

os ajustes e as adequações necessários, e ainda, propor ações futuras. Espera-se o 

estabelecimento da gestão compartilhada por meio da mobilização dos órgãos gestores na 

implementação de políticas, planos de ação e projetos de pesquisa e EA. A administração da 

conectividade entre as duas áreas representará a potencialização das ações conservacionistas e 

o incentivo à EA, tendo como reflexo a manutenção dos ecossistemas e o uso sustentável dos 

recursos naturais. 

 

Palavras - chave: Floresta com Araucária; biodiversidade; conservação da natureza; gestão 

ambiental; áreas protegidas.  
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ABSTRACT 

 

 

This shared management proposal aims to optimize the conservation and encourage 

environmental education (EA) through partnerships between the public sphere of the Parque 

Estadual (PE) do Monge and the private sphere of the Reserva Particular do Patrimônio 

Natural (RPPN) Uru, located in the Lapa municipality, PR. The areas represent an important 

remnant of the Araucaria Forest and Natural Grassland in Paraná. The established 

partnerships will allow the development of conservation policies, promotion of programs, 

action plans, research projects and EA, in order to maintain environmental quality. The 

proposed methodology was divided into three phases. The first consisted on the elaboration of 

an environmental diagnosis of the main components of the RPPN Uru and PE Monge, in 

relation to the biotic, physical and anthropic ways, to identify the fragments of the 

conservation status. In the second phase a proposal was presented for socio-environmental 

intervention at RPPN Uru. From the diagnosis and socio-environmental intervention proposal, 

the third phase included the proposal for shared management, as well as the intervention in 

protected areas, consisted of three stages: diagnosis, planning and monitoring. A análise dos 

componentes físico, biótico e antrópico da RPPN Uru e PE do Monge ampliou o 

conhecimento acerca dos processos ecológicos presentes nos ecossistemas naturais e dos 

aspectos sociais do município da Lapa. The survey of the physical environment identified the 

predominantly sandstone soil, with gentle topography and rich hydrographic system, factors 

that show the susceptibility of these protected areas to anthropic pressures. In studies of the 

biotic environments (flora and fauna), the floristic survey determined 572 species belonging 

to 101 families. In the research of the fauna, 31 species were identified, 25 of which are 

included in the “Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná”, i.e., threatened. 

The region of RPPN Uru and PE Monge, characterized in the anthropic environment, was 

represented primarily by two different scenarios: an urban, with the influence of the city of 

Lapa, and another with rural nature, with agriculture, pasture and reforestation. As a 

consequence, conflicting situations were observed, resulting in the environmental action 

proposal, which focus on environmental education. Finally, the shared management proposal 

of RPPN Uru and PE do Monge established was to plan actions through knowledge lines 

(environmental research and education), control (supervision and protection), operation 

(administration, communication and economic sustainability), as well as the monitoring of 

indicators obtained from the suggested actions, which is the third stage, in order to make the 
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necessary adjustments and innovations, and also propose further action. It is expected the 

establishment of shared management through the mobilization of the government agencies in 

the implementation of policies, action plans and projects of research and environmental 

education. The management of the connectivity between the two areas represents the 

enhancement of conservation actions and the encouragement of EA, resulting in the 

maintenance of ecosystems and the sustainable use of natural resources. 

 

Keywords: Araucaria Forest; biodiversity; nature conservation; environmental management; 

protected areas. 
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 INTRODUÇÃO  1

 

 

A gestão ambiental e o manejo adequado das áreas protegidas minoram os possíveis 

impactos que implicam em uma perda irremediável ao longo dos anos. No Brasil, estas áreas 

protegidas são denominadas Unidades de Conservação (UCs), definidas pelo Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) por meio da Lei n° 9.985 de 2000, que 

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

proteção de uma determinada porção relevante do ambiente. Uma UC corresponde não apenas 

ao espaço territorial e aos seus recursos ambientais, mas também às águas jurisdicionais. Ao 

serem legalmente instituídos pelo Poder Público, estes espaços existem com o objetivo de 

conservação e com limites definidos. Devem estar sob um regime especial de administração e 

sobre eles devem ser adotadas garantias e medidas de proteção (BRASIL, 2000). 

Para gerenciar uma UC, é necessário o desenvolvimento de pesquisas com o objetivo 

de ampliar o conhecimento sobre aspectos bióticos, físicos, antrópicos, bem como os 

processos ecológicos presentes nos ecossistemas naturais. Ainda, devem ser contemplados os 

aspectos históricos, culturais, principalmente nas UCs voltadas para a proteção de áreas que 

possuem influência de alguma comunidade tradicional. O conjunto de estudos e definições do 

zoneamento, ações e programas a serem efetivados nas UCs, aliados aos esforços das partes 

envolvidas na sua gestão, garantem o manejo adequado e eficaz, para que os usos e objetivos 

de criação dessas áreas protegidas sejam efetivados conciliados com os impactos ambientais 

atuais e futuros.  

A gestão ambiental das UCs é feita por meio de um conjunto de ações práticas e 

sustentáveis, parte de um ciclo contínuo de tomada de decisão sobre as questões ambientais, 

socioeconômicas, históricas e culturais, que caracterizam a área protegida e a região onde esta 

se insere (ICMBIO, 2014).  

Para tanto, faz-se necessário um enfoque multidisciplinar na consolidação de um 

diagnóstico e planejamento e deve-se considerar a ocorrência de espécies novas, ameaçadas 

de extinção, endêmicas, raras e migratórias; amostras representativas de ecossistemas 

protegidos; formações geológicas e/ou geomorfológicas; sítios históricos e/ou arqueológicos; 

belezas cênicas relevantes; bacias hidrográficas e proteção de nascentes, entre outras 

características do uso do solo. A interpretação do diagnóstico relacionar-se-á com a definição 

de objetivos específicos de manejo, definições de zonas para as diferentes modalidades de 

usos e normas gerais. Os programas de manejo irão nortear as necessidades, possibilidades e 
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restrições das áreas de estudo, além de caracterizar o potencial para o desenvolvimento de 

ações voltadas à conservação e educação ambiental (EA). O apoio para efetivar as ações 

planejadas assume grande importância (MMA, 2014).  

A presente pesquisa de gestão compartilhada visa a otimizar a conservação e 

incentivar EA, por meio de parcerias entre as esferas pública do Parque Estadual (PE) do 

Monge e a privada da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Uru, localizadas no 

município da Lapa, PR. São áreas limítrofes e conectivas por remanescente de Floresta 

Ombrófila Mista (FOM) do município da Lapa, PR. A conectividade entre as duas 

potencializa a realização de práticas de gestão conjuntas. No entanto, o PE do Monge se 

encontra em atividades de revitalização, com as obras de melhoria da infraestrutura (mirantes, 

banheiros, lanchonete e trilhas) pelo Governo do Estado do Paraná e pela Prefeitura 

Municipal da Lapa. Apesar de aberto à visitação, o PE do Monge tem como situação atual a 

inexistência de uma infraestrutura de apoio (IAP, 2014). A RPPN Uru teve seu Plano de 

Manejo revisado e atualizado em 2014 (ICMBIO, 2014), após dez anos do Plano anterior. Até 

2014, a RPPN Uru não tinha infraestrutura e apoio para desenvolver ações, situação revertida 

no mesmo ano com o apoio de investidores e estabelecimento da infraestrutura adequada.  

A gestão compartilhada, com a formação de parcerias em diferentes esferas, poderá 

proporcionar o desenvolvimento de políticas de conservação na RPPN Uru e PE do Monge, 

por meio de programas de pesquisa em conservação, e otimizar as ações de EA, efetivando as 

ações de sensibilização e conscientização, tendo como reflexo a proteção dos ecossistemas e o 

uso sustentável dos recursos naturais.  

O estabelecimento da gestão compartilhada poderá ser vantajoso por potencializar as 

ações conservacionistas e otimizar os projetos de EA, que serão desenvolvidos de forma 

conjunta, por meio de parcerias entre as esferas pública e privada. A área de estudo representa 

um importante remanescente de FOM, contemplando em sua extensão a ocorrência de 

espécies ameaçadas e tendo sua importância elevada pelo ecótono que representa a transição 

entre as duas fitofisionomias ocorrentes.  

A conectividade entre a RPPN Uru e o PE do Monge permite o estabelecimento e a 

ampliação de hábitat de espécies nativas, incluindo as ameaçadas de extinção, pois oferece 

disponibilidade de alimento e abrigo, atuando como condutor e dispersor. Também favorece a 

manutenção das populações com enriquecimento e variabilidade genética e consequente 

conservação da riqueza da biodiversidade. Ainda, atua na conservação de rios, solos e 

nascentes e florestas.  
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Com a gestão compartilhada existe a possibilidade de melhoria da qualidade 

ambiental, a conservação dos ecossistemas e o uso sustentável dos recursos naturais, além de 

efetivação das ações de conscientização e sensibilização, que apontarão a importância da 

conservação dos remanescentes de FOM no Estado do Paraná.  

A presente pesquisa está estruturada em cinco capítulos. No primeiro capítulo (item 

2) foi feita uma abordagem sobre o histórico, sistema de classificação e contextualização das 

unidades de conservação no Brasil. O segundo capítulo (item 3) contempla o diagnóstico 

ambiental da RPPN Uru e do PE do Monge, no que se refere aos meios biótico, físico e 

antrópico.  No terceiro (item 4) foram abordados aspectos da educação ambiental necessários 

para orientar a estruturação de uma proposta de intervenção socioambiental para a RPPN Uru. 

Por fim, o capítulo seguinte (item 5) sugere diretrizes para efetivar ações de manejo e 

potencializar o uso sustentável do espaço de duas unidades de conservação (RPPN Uru e PE 

do Monge), a partir de parcerias público-privadas.   

Para desenvolvimento da presente pesquisa foram levantadas informações para a 

obtenção de dados, a partir de fontes primárias, que consistiu na observação e descrição; e de 

dados secundários, por meio de bibliografias, revistas científicas especializadas, relatórios 

oficiais de instituições governamentais estaduais e municipais. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

 Identificar o potencial para a gestão compartilhada entre unidades de conservação 

particular e pública, visando à otimização da conservação e ao incentivo à educação 

ambiental.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Analisar os principais componentes da RPPN Uru e PE Monge, no que se refere aos 

meios biótico, físico e antrópico.  

 Desenvolver proposta de intervenção em educação ambiental para a RPPN Uru. 

 Elaborar o planejamento para a gestão compartilhada entre RPPN Uru e PE do Monge, 

bem como a proposta de intervenção.  
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2 HISTÓRICO E CLASSIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO  

 

 

2.1  ÁREAS PROTEGIDAS 

 

Área protegida pode ser definida como "uma área terrestre e/ou marinha 

especialmente dedicada à proteção e manutenção da diversidade biológica e dos recursos 

naturais e culturais associados, manejados por meio de instrumentos legais ou outros 

instrumentos efetivos" (IUCN, 1994). Ou seja, as áreas protegidas consistem em áreas às 

quais se aplicam medidas restritivas de uso e ocupação com o intuito de proteger determinado 

atributo natural ou histórico ali inserido (MORSELLO, 2001; BENSUSAN, 2006; 

MARQUES, RANIERI, 2012). Contribuem para o desenvolvimento de estratégias nacionais e 

regionais de conservação da biodiversidade (MILANO, 2002; CÂMARA, 2002; BRITO, 

2003).  

Diante do atual panorama ambiental mundial, a principal estratégia para conservação 

de biodiversidade é a criação de áreas protegidas, regulamentadas no Brasil como Unidades 

de Conservação da Natureza (OJIDOS, 2012). A criação de áreas protegidas é considerada de 

vital importância como medida mitigadora frente à expansão territorial e ocupação 

desenfreada do solo (BENSUSAN, 2006).  

Embora a ideia de preservação não tenha data ou autoria definida, sabe-se que as 

civilizações do oriente estabeleceram reservas antes do nascimento de Cristo e que na Europa 

Medieval existiam locais sob a responsabilidade do Rei, que eram destinados aos animais, 

cuja caça era proibida. Além disso, existem registros da instituição de delimitações para 

proteção de determinadas espécies pela civilização Inca, no Peru, e áreas protegidas na Índia 

há mais de um século (MORSELLO, 2001). Registros das ideias precursoras da instituição de 

áreas protegidas existem em muitas civilizações antigas, porém o histórico de criação de tais 

espaços tem início oficial com a instituição do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados 

Unidos, em 1872 e com a criação das áreas protegidas da Europa instituídas ao longo do 

século XX, a partir da iniciativa civil como tentativa de conservação dos habitats naturais 

frente às mudanças pelas quais o continente europeu passava na época (MORSELLO, 2001; 

BENSUSAN, 2006).  

Aproximadamente 80% dos países possuem áreas protegidas, correspondendo a um 

total de 11,5% da superfície terrestre (MULONGOY; CHAPE, 2003). Algumas dessas áreas 

foram criadas ainda no século XIX como estratégia de preservação das paisagens de grande 
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beleza cênica para as futuras gerações, e no século XX tal instrumento ganhou grande 

popularidade, incentivado pela constatação das altas taxas de extinção de espécies verificadas 

na biota no último século (BENSUSAN, 2006). 

Nos Estados Unidos a proteção das montanhas, desertos, vegetações de tundras e 

recifes de corais é feita por meio do Serviço Nacional de Parques (NPS). Este é o órgão 

responsável por administrar parques, costas litorâneas, trilhas e monumentos, que totalizam 

3,6% da área terrestre da nação. De áreas verdes, são mais de 34 milhões de hectares sob 

administração e proteção do NPS, que, por fundamentos da lei de criação do órgão gestor em 

1916, permanecerão intactas para usufruto das futuras gerações. Os parques nacionais são 

áreas protegidas, mas com atividades de visitação e recreativas. Nos Estados Unidos, mais de 

400 parques são atrativos turísticos para muitos estrangeiros e famílias americanas (NPS, 

2015). Neste contexto, a gestão e a propriedade de terras protegidas são do NPS, porém as 

ações podem acontecer em parcerias com grupos participativos privados, proprietários de 

terras, governos ou empresas, para criar áreas de proteção mais extensas. Estas parcerias 

podem significar investimentos em planejamento, educação e conservação (HAMIN, 2001).  

Inicialmente, a determinação de áreas para conservação era pautada na manutenção 

das paisagens naturais de beleza cênica ou significância religiosa, pois o papel transformador 

da humanidade estava se tornando cada vez mais evidente e a diminuição das áreas que se 

mantinham intactas se tornava mais clara (BENSUSAN, 2006).  Com o desenvolvimento das 

questões conservacionistas, novas perspectivas foram sendo somadas às justificativas 

aplicadas para a instituição de áreas protegidas, entre elas a diminuição da ocorrência de 

desastres naturais, uma vez que a proteção das florestas evita a erosão, as enchentes, variações 

bruscas de temperatura, ventos com alta velocidade, entre outros (MORSELLO, 2001).     

Seleção, implantação e gestão das áreas protegidas estão frequentemente pautadas 

em critérios ecológicos e econômicos, o que não garante o sucesso dos resultados esperados 

referente à conservação da biodiversidade e dos recursos existentes na área protegida 

(FERREIRA et al., 2004). Dentre os critérios econômicos, destaca-se a valorização dos 

recursos naturais, o controle do território pela determinação dos limites de uso e ocupação 

assegurados pela legislação e a utilização de benefício direto e indireto provindo da 

biodiversidade conservada. Dentre os critérios ecológicos, pode-se ressaltar a necessidade de 

resguardar biomas, ecossistemas e espécies raras e endêmicas ou que estejam ameaçadas de 

extinção (MEDEIROS, 2006). A riqueza de espécies, o grau de endemismo, o grau de 

ameaça, as singularidades taxonômicas e a representatividade ambiental então dentre os 
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fatores ecológicos determinantes na seleção das áreas prioritárias para a conservação 

(MARCO JR; VIANNA, 2005). 

Entre 1998 e 2000 a primeira “Avaliação de Identificação das Áreas Prioritárias para 

Conservação dos Biomas Brasileiros” foi compilada pelo Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) e financiada pelo Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade 

Biológica Brasileira (PROBIO). Os resultados obtidos permitiram a construção da base 

científica necessária para a delimitação das estratégias de uso econômico, e a implantação de 

áreas protegidas, além do direcionamento dos estados e municípios na gestão de zonas 

Costeiras e Marinhas. A continuidade dos estudos forneceu dados para a elaboração de um 

mapa contendo a relação de todas as áreas prioritárias e serem protegidas nos biomas 

brasileiros, que foi aprovado pela Comissão Nacional de Biodiversidade (CONABIO) em 

2006 (MMA, 2013). 

Nesse contexto, aumenta a importância da participação do setor privado na estratégia 

de conservação in situ da biodiversidade, incrementando a extensão e a representatividade do 

sistema de unidades de conservação. As parcerias poderão complementar e fortalecer as 

políticas conservacionistas e as ações de EA, contribuindo para o conhecimento acerca da 

manutenção da conectividade na paisagem natural, e a conservação em ecossistemas ainda 

não suficientemente protegidos pela rede de áreas protegidas públicas (CAMPOS; COSTA 

FILHO, 2006).  

 

2.1.1 Formação das áreas protegidas no âmbito legal no Brasil  

 

A ideia da instalação de áreas protegidas como pilar central da conservação da 

biodiversidade no Brasil teve como fator estimulante a criação do Parque de Yellowstone nos 

Estados Unidos, que incentivou os brasileiros preocupados com a proteção da natureza. A 

constituição de um ambiente político-intelectual relacionado a questões conservacionistas teve 

início após 1910, com a publicação dos trabalhos do advogado e jornalista Alberto de Seixas 

Martins Torres que se tornaram uma base importante na defesa dos recursos naturais do país 

(CAMPOS; COSTA FILHO, 2006). 

No início da década de 20, por meio do Decreto Legislativo n° 4.421 de 28 de 

dezembro de 1921, foi criado o Serviço Florestal Brasileiro que tinha como objetivo 

conservação, beneficiamento, reconstituição e aproveitamento das florestas brasileiras. Até a 

metade da década de 30, nenhuma Unidade de Conservação havia sido instituída no Brasil, 

sendo este período marcado pela criação do primeiro Código Florestal em 1934 (Brasil, 1934) 
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que tinha como um dos principais objetivos legitimar a ação dos serviços florestais e 

estabelecer normas pela exploração dos recursos madeireiros, além de representar o marco 

legal dos parques nacionais do país, permitindo a instalação da primeira Unidade de 

Conservação Brasileira: o Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro, em 1937. Nas 

décadas que se passaram, as discussões a respeito da falta de comprometimento do governo 

em implantar as normativas impostas pelo Código Florestal de 34 foram ganhando força, 

gerando a reformulação do mesmo, proposto em 1950 e aceito somente em 1965 pela Lei n° 

4.771 de 15 de setembro de 1965 que refletiu na criação do Instituto Brasileiro de Florestas 

(IBDF), em 1967 que permitiu maior eficiência na implantação de políticas públicas 

relacionadas à conservação (CAMPOS; COSTA FILHO, 2006). 

Como resposta política à nova fase do ambientalismo mundial verificado na década 

de 70, o Brasil criou, pelo Decreto n° 73.030 de 30 de outubro de 1973, a SEMA - Secretaria 

Especial do Meio Ambiente que passou a dividir com o IBDF a responsabilidade pela gestão 

e fiscalização das áreas protegidas. Em 21 de junho de 2000, o projeto de Lei do SNUC que 

passara décadas tramitando no Congresso Nacional foi aprovado, dando origem à Lei n° 

9.985 que instituiu oficialmente o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, 

classificando-as em 12 categorias distintas, sendo elas divididas em dois grandes grupos: 

Proteção Integral e Uso Sustentável (CAMPOS; COSTA FILHO, 2006). 

As reservas particulares já eram contempladas no Código Florestal de 1934, referidas 

como “florestas protetoras”, as quais permaneciam sob posse do proprietário e não poderiam 

ser vendidas ou cedidas a outra pessoa ou instituição. O código de 1965 excluiu essa 

categoria, porém o proprietário ainda poderia gravar a área com perpetuidade por meio da 

assinatura de um termo perante a autoridade florestal que era inscrita no Registro Público. Em 

1977, a Portaria n° 327/77 criou a nova categoria de áreas protegidas denominada Refúgio de 

Animais Nativos – REPAN que foi substituída pela Portaria n° 217/88 que alterou sua 

denominação para Reservas Particulares de Fauna e Flora, evidenciando a necessidade da 

regulamentação mais detalhada das áreas protegidas em caráter privado, que tomou forma 

com o Decreto n° 98.914 de 1990, posteriormente substituído pelo Decreto n° 1.922 que 

regulamentavam as RPPN’s. Atualmente, a regulamentação no âmbito federal é feita pelo 

Decreto n° 5.746 de 2006, que caracteriza as RPPN’s como áreas de conservação de domínio 

privado, que possuem como objetivo primário a conservação da biodiversidade e que são 

gravadas com perpetuidade por meio do Termo de Compromisso inscrito no Registro Público 

de Imóveis (IAP, 2008). 
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Em âmbito estadual, o Paraná teve seu primeiro Decreto em 1994, o qual trazia o 

estímulo e incentivo a implementação de novas RPPN’s em relação à legislação federal. Em 

2005, foi publicado o Decreto nº 4.890 de 2005, o qual previa o Programa Estadual de Apoio 

aos Proprietários de RPPN. Em 2007, o programa foi aprimorado e foram incluídas questões 

como selo de responsabilidade ambiental; apoio, compensação e remuneração por serviços 

ambientais; desenvolvimento de pesquisa e produção científica; criação dos comitês estaduais 

e regionais; plano de ação quinquenal para a conservação da biodiversidade em terras 

privadas (IAP, 2015). 

O Quadro 01 apresenta a evolução cronológica dos aspectos legais referente às áreas 

protegidas, em âmbito federal e estadual. 

Ano Âmbito Aspecto legal 

1934 Federal 
Código Florestal de 1934 – Áreas particulares protegidas, “florestas 

protetoras”. 

1965 Federal 

Código Florestal de 1965 – Possibilidade de preservação de forma 

perpétua de remanescentes naturais em propriedades privadas; termo 

perante a autoridade florestal e na sua averbação à margem da 

inscrição no Registro Público. 

1977 Federal 

Portaria IBDF n° 327/77 - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

Florestal - IBDF – transformação de parte de seus imóveis em reservas 

particulares - Refúgios Particulares de Animais Nativos – REPAN. 

1988 Federal Portaria IBDF nº 217/88 – Reservas Particulares de Fauna e Flora.  

1990 Federal 

Decreto Federal nº 98.914/90 – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA – criação de Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural - RPPN. 

1994 Estadual 

Decreto Estadual nº 4.262/94 – O Estado do Paraná teve aprovado seu 

primeiro Decreto sobre RPPN que trazia estímulo e incentivo à 

implementação de novas RPPN’s em relação à legislação federal. 

1996 Federal 
Decreto Federal nº 1.922, de 05/06/96 – faz o reconhecimento das 

RPPN’s e substitui o decreto federal anterior.  

2000 Federal 
Lei n° 9.985 – Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei do 

SNUC). 

2002 Federal Decreto n°4.340/02 – Regulamenta os artigos da Lei do SNUC 

2006 Federal 
Decreto Federal nº 5.746, de 05/04/06 – adequar os procedimentos de 

criação e gestão da categoria com relação à Lei do SNUC. 

2005 Estadual 
Decreto Estadual nº 4.890/05 – Primeiro Programa Estadual de apoio 

aos proprietários de RPPN do Brasil. 

Quadro 01 - Histórico legal referente às áreas protegidas em âmbito federal e estadual 

(FERREIRA et al., 2004; IAP, 2015).                                                                                                               

(continua) 
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Ano Âmbito Aspecto legal 

2007 Estadual 

Decreto Estadual nº 1.529/07 – Programa Estadual de Apoio aos 

Proprietários; Selo de Responsabilidade Ambiental; Apoio, 

compensação e remuneração por serviços ambientais; 

Desenvolvimento de pesquisa e produção científica; Criação dos 

comitês; Plano de conservação da biodiversidade em terras privadas. 

2009 Federal 
Instrução Normativa nº 7 ICMBIO, de 17/12/09  – Estabelece critérios 

e procedimentos administrativos referentes à criação de RPPN. 

Quadro 01 - Histórico legal referente às áreas protegidas em âmbito federal e estadual 

(FERREIRA et al., 2004; IAP, 2015). 

 

2.2  SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO – SNUC 

 

Entende-se por Unidades de Conservação (UCs) os espaços territoriais e seus 

recursos ambientais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder 

Público, com objetivos de conservação. A Lei n
o 

9.958, de 18 de julho de 2000, define o 

termo e inclui ainda as águas jurisdicionais com limites definidos e sob regime especial de 

administração (BRASIL, 2000). Esta mesma lei instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC) e estabeleceu normas e critérios para criação, implantação e gestão das 

unidades de conservação do território brasileiro. Segundo Milano (2002), é a primeira lei que 

dirige à aplicação efetiva dos conceitos de desenvolvimento sustentável e conservação 

biológica. 

As UCs concebem uma das melhores estratégias de proteção do patrimônio natural. 

Nestas áreas, a fauna e a flora são conservadas assim como os processos ecológicos que 

regem os ecossistemas, garantindo a manutenção da biodiversidade (FERREIRA et al., 2004). 

As UCs são imprescindíveis para a proteção da biodiversidade. De acordo com Medeiros 

(2006), estas áreas proporcionam meios para preservar e conservar grandes áreas florestais 

que sofrem pressão antrópica e o desafio, no aspecto conservacionista, é como conciliar a 

conservação da biodiversidade com a ocupação humana no seu interior. 

Entre os objetivos previstos na lei do SNUC (BRASIL, 2000), destaca-se a 

contribuição para a manutenção da diversidade biológica, a proteção de espécies ameaçadas 

de extinção no âmbito regional e nacional, a conservação e a restauração da diversidade de 

ecossistemas naturais. Ainda, considera-se a promoção do desenvolvimento sustentável a 

partir dos recursos naturais; a proteção de paisagens naturais e pouco alteradas de notável 

beleza cênica; a proteção das características relevantes de natureza geológica, 

geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural, recursos hídricos e 
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edáficos e recuperação de ecossistemas degradados. Em relação a este último, considerando 

os objetivos do SNUC (BRASIL, 2000) e sua função e importância para toda a sociedade, o 

objetivo final da recuperação de áreas degradadas nas UCs deve ser restaurar os ecossistemas 

o mais próximo possível das suas condições originais. 

O SNUC (BRASIL, 2000) ainda possui objetivos de proporcionar meios e incentivos 

para atividades de pesquisas científicas, estudos e monitoramento ambiental, valorização 

econômica, social e biológica, favorecimento de condições e promover a educação e 

interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico e a 

proteção de recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, 

respeitando e valorizando o conhecimento e a cultura. 

De acordo com o SNUC (BRASIL, 2000), o objetivo das UCs é, em sua essência, a 

preservação de ecossistemas naturais. São áreas limitadas administradas por meio de um 

regime específico onde serão aplicados os métodos de proteção adequados. No Brasil, o 

estabelecimento de UCs é a proposta mais importante a fim de mitigar os efeitos de 

degradação de ecossistemas. Dessa forma, são classificadas em dois grandes grupos 

principais: Proteção Integral e Uso Sustentável.  

 

2.2.1 Classificação – Proteção integral e uso sustentável  

 

A criação e manutenção das UCs é um processo complexo e que envolve diversos 

órgãos governamentais como o CONAMA, o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente e 

diversos órgãos estaduais e municipais. A lei do SNUC (BRASIL, 2000) difere as UCs em 

duas categorias principais: as Unidades de Proteção Integral, que permitem apenas o uso 

indireto dos recursos naturais (entende-se por uso indireto aquele que não envolve consumo, 

coleta, dano ou destruição dos recursos naturais) e Unidades de Uso Sustentável, que 

permitem o uso direto dos recursos naturais (o uso direto pode envolver coleta e uso, 

comercial ou não, dos recursos naturais). O SNUC define ainda as categorias de unidades de 

conservação nas instâncias federal, estadual e municipal. Segundo Rylands e Brandon (2005), 

sem incluir reservas privadas e municipais, 52% do sistema brasileiro de unidades de 

conservação é federal, e 48% estão sob jurisdição estadual. 

Conforme o grupo de Unidades de proteção integral ou de uso sustentável e suas 

respectivas categorias, diferentes objetivos ou níveis de recomposição ambiental podem ser 

estabelecidos, promovendo a restauração ou a recuperação ambiental das áreas degradadas 

(CAMPOS; COSTA FILHO, 2006). Dado que a legislação nacional para áreas protegidas 
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varia de um país a outro e segundo os tipos de áreas protegidas, a União Internacional para a 

Conservação da Natureza - UICN criou o Sistema de Categorias de Gestão de Áreas 

Protegidas, que propõe um padrão para descrever os tipos de áreas protegidas (IUCN, 1994). 

O sistema de categorização classifica as áreas protegidas por objetivos de gestão.  

As UCs de proteção incluem: parques nacionais (PARNA), reservas biológicas 

(REBIO), estações ecológicas (ESEC), monumentos naturais (MN) e refúgios de vida 

silvestre (REVIS) (RYLANDS; BRANDON, 2005). Têm como objetivo a manutenção dos 

ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitindo apenas o uso 

indireto dos seus atributos naturais (BRASIL, 2000). 

As áreas de uso sustentável permitem diferentes tipos de intensidade de interferência 

humana, com a conservação da biodiversidade como objetivo secundário, que incluem áreas 

de floresta nacional (FLONA), áreas de proteção ambiental (APA), área de relevante interesse 

ecológico (ARIE), reservas extrativistas (RESEX), reserva de fauna (REFAU), reserva de 

desenvolvimento sustentável (RDS) e reservas particulares de patrimônio natural (RPPN) 

(RYLANDS; BRANDON, 2005). O Quadro 02 apresenta a classificação de UCs 

estabelecidas pelo SNUC e pela IUCN. 

 

Grupo IUCN SNUC Origem Descrição 

Proteção 

Integral 

Ia 

Estação ecológica 

(ESEC) 

SEMA 

(1981) 

De posse e domínio público, servem à 

preservação da natureza e à realização de 

pesquisas científicas. A visitação pública é 

proibida, exceto com objetivo educacional. 

Pesquisas científicas dependem de 

autorização prévia do órgão responsável. 

Reserva biológica 

(RB) 

Lei de 

Proteção 

aos 

Animais 

(1967) 

Visam à preservação integral, sem 

interferência humana, excetuando-se as 

medidas de recuperação e as ações de 

manejo necessárias para recuperar e 

preservar o equilíbrio natural, a diversidade 

biológica e os processos ecológicos. 

II 

Parque nacional, 

estadual ou 

municipal 

(PARNA, PE ou 

PM) 

Código 

Florestal 

de 1934 

Têm como objetivo a preservação de 

ecossistemas naturais de grande relevância 

ecológica possibilitando a realização de 

pesquisas científicas e o desenvolvimento 

de atividades de educação e interpretação 

ambiental, de recreação em contato com a 

natureza e de turismo ecológico. 

Quadro 02 - Classificação das UCs segundo Brasil (2000) e IUCN (1994).                             

(continua)   
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Grupo IUCN SNUC Origem Descrição 

Proteção 

Integral 
III 

Monumento 

natural (MN) 

SNUC 

(2000) 

Objetivam a preservação de sítios naturais 

raros, singulares ou de grande beleza 

cênica. 

Refúgio da vida 

silvestre  

(REVIS) 

SNUC 

(2000) 

Proteção de ambientes naturais que 

asseguram condições para a existência ou 

reprodução de espécies ou comunidades da 

flora local e da fauna residente ou 

migratória. 

Uso 

Sustentável 

IV 

Área de relevante 

interesse 

ecológico 

(ARIE) 

SEMA 

(1984) 

Abrigam exemplares raros da biota 

regional, tendo como objetivo manter os 

ecossistemas naturais de importância 

regional ou local. 

Reserva particular 

do patrimônio 

natural (RPPN) 

MMA 

(1996) 

De posse privada, gravadas com 

perpetuidade, objetivando conservar a 

diversidade biológica. 

V 

Área de proteção 

ambiental  

(APA) 

SEMA 

(1981) 

São áreas geralmente extensas, dotadas de 

atributos abióticos, bióticos e têm como 

objetivos básicos proteger a diversidade 

biológica, disciplinar o processo de 

ocupação e assegurar a sustentabilidade do 

uso dos recursos naturais. 

IV 

Floresta nacional 

(FLONA) 

Código 

Florestal 

de 1934 

São áreas com cobertura florestal de 

espécies predominantemente nativas e tem 

como objetivo básico o uso múltiplo 

sustentável dos recursos florestais e a 

pesquisa científica. 

Reserva de 

desenvolvimento 

sustentável 

(RDS) 

SNUC 

(2000) 

São áreas naturais que abrigam populações 

tradicionais, cuja existência se baseia em 

sistemas sustentáveis de exploração dos 

recursos naturais, desenvolvidos ao longo 

de gerações, que desempenham um papel 

fundamental na proteção da natureza e na 

manutenção da diversidade biológica. 

Reserva de fauna 

(REFAU) 

Lei de 

Proteção 

aos 

Animais 

(1967)  

São áreas naturais com populações animais 

de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, 

residentes ou migratórias, adequadas para 

estudos técnico-científicos sobre o manejo 

econômico sustentável de recursos 

faunísticos. 

Reserva 

extrativista 

(RESEX) 

SNUC 

(2000) 

Utilizadas por populações locais, cuja 

subsistência se baseia na agricultura e na 

criação de animais de pequeno porte, áreas 

dessa categoria têm como objetivos básicos 

proteção e assegurar o uso sustentável  

Quadro 02 - Classificação das UCs segundo Brasil (2000) e IUCN (1994). 
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Nesta pesquisa serão aprofundadas as informações acerca das categorias do SNUC 

de Parque Estadual - PE (proteção integral) e Reserva Particular do Patrimônio Natural -

RPPN (uso sustentável), por se tratar do desenvolvimento da proposta de gestão 

compartilhada para o PE do Monge e para a RPPN Uru.  

 

2.2.1.1  Parque Nacional (PN), Estadual (PE) ou Municipal  

 

Os Parques Nacionais (PN) e Estaduais (PE) são enquadrados pelo SNUC como 

Unidades de Conservação de Proteção Integral, às quais regras e normas restritivas são 

aplicadas com a finalidade de preservar a natureza, admitindo apenas o uso indireto dos 

recursos naturais (ICMBIO, 2014). Possuem como objetivo básico a preservação de 

ecossistemas naturais de grande significância ecológica e cênica, possibilitando o 

desenvolvimento de práticas de EA, recreação, lazer, turismo ecológico e pesquisas que são 

devidamente previstos e regulamentados pelo Plano de Manejo (IEF, 2013). Podem ser 

definidos ainda como monumentos públicos naturais que contêm características peculiares 

que visam a conservar a composição florística primitiva e os elementos bióticos e abióticos a 

ela relacionados (ESTEVES, 2006). Os PNs desempenham um papel educacional e 

interpretativo de grande relevância, por incentivar e permitir a observação e o contato direto 

com a natureza pelos visitantes, ressaltando a importância do respeito à natureza por meio da 

sensibilização individual sobre as questões ambientais (IAP, 2002). 

O zoneamento dos PNs e PEs basicamente estabelece áreas destinadas ao 

desenvolvimento de pesquisas científicas, como as Estações de Pesquisas Biológicas que 

devem ser mantidas por entidades estatais ou autárquicas; as zonas em estado primitivo, onde 

não deve ocorrer nenhuma modificação do estado original da área, excetuando a abertura e 

manutenção de caminhos para passagem de visitantes; e as zonas concedidas pelo Estado a 

pessoas físicas ou jurídicas para construção de instalações de pouso, alimentação e comércio 

geral. As áreas de concessão devem ser definidas de acordo com plano diretor, os espaços 

livres contínuos não devendo ser inferiores a 30% da superfície do parque, e a soma de todas 

as concessões não deve ser superior a 1% da área total da UC. As atividades antrópicas como 

caça e pesca devem ser delimitadas e previstas nos planos diretores de cada parque, visando à 

conservação das espécies nativas, e o corte de lenha e madeira só poderá ser feito por atuação 

direta da administração, sendo permitida, apenas a utilização de árvores mortas (IEF, 2013). 

A Constituição Federal de 1937, endossando a de 1934, definiu que os monumentos 

naturais, históricos e artísticos necessitam de proteção nas esferas nacional, estaduais e 
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municipais. Impulsionado pela criação do Código Florestal de 1934, que contemplava no 

artigo 9° o estabelecimento do conceito de Parque Nacional foi instituída a primeira Unidade 

de Conservação brasileira, em 1937: o PN do Itatiaia, no Rio de Janeiro (RYLANDS; 

BRANDON, 2005). A criação do PN do Itatiaia, aliada à da Serra dos Órgãos, também no Rio 

de Janeiro, e a do PN do Iguaçu, no Paraná, em 1939, representam o marco legal da 

instituição de Parques Nacionais no Brasil (ESTEVES, 2006). Entre os anos de 1937 e 2008 

foram criados 65 PNs distribuídos em diversos estados brasileiros, instituídos como resposta 

às graves pendências fundiárias que se acumularam ao longo dos anos e que refletiram 

negativamente nas políticas conservacionistas (ROCHA et al., 2010).  

 

2.2.1.1.1 Contextualização nacional e estadual dos Parques 

 

Existem UCs enquadradas na categoria de parque reconhecidas no âmbito federal, 

estadual e municipal, que somam cerca de 40,8% do território brasileiro. Embora os primeiros 

parques tenham sido instituídos nas regiões sudeste e sul, atualmente, 81% dos parques estão 

concentrados na região norte e apenas 3% na região sul, com 812.876 hectares de áreas 

protegidas como parques nacionais ou estaduais (ESTEVES, 2006).  

Na esfera federal, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBIO) é o órgão ambiental responsável pela criação, gestão, fiscalização e monitoramento 

(ICMBIO, 2014). Enquanto na esfera estadual, no Paraná, os parques têm a sua gestão sob a 

responsabilidade do Instituto Ambiental do Paraná (IAP).  

Segundo o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), existem 361 

UCs na modalidade Parque formalmente registradas pelo Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) até fevereiro de 2015, sendo: 

 71 Parques Nacionais; 

 195 Parques Estaduais;  

 95 Parques Municipais. 

No Estado do Paraná existem 79 UCs, dos quais 10 são federais e 69 são estaduais, 

com área total de 2.841.713,16 ha, distribuídos entre Áreas de Proteção Ambiental, Parques 

Estaduais, Florestas Estaduais, Áreas de Relevante Interesse Ecológico, Reservas Biológicas, 

Hortos Florestais, Reservas Florestais e Estações Ecológicas, (CNRPPN, 2015; SIMRPPN, 

2015).  

Apesar de representar somente um pequeno percentual em relação às áreas originais 

dos diversos biomas ocorrentes no Estado, essas UCs são as maiores depositárias da 
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biodiversidade do Estado e constituem laboratórios naturais para pesquisas e desenvolvimento 

de atividades para conservação da biodiversidade (CAMPOS; COSTA FILHO, 2006).  

No Estado do Paraná existem atualmente 39 Unidades de Conservação enquadradas 

na categoria de Parque, sendo quatro em âmbito federal, classificadas como Parques 

Nacionais, e 35 em âmbito estadual, classificadas como Parques Estaduais (IAP, 2014). Os 

Parques são considerados elementos culturais relevantes para a população paranaense há 

diversas décadas, além de atestarem as áreas delimitadas para conservação e abrigarem 

monumentos naturais que atraem o turismo para o Estado. O Quadro 03 contempla os Parques 

instituídos em território paranaense, entre eles o Parque Estadual do Monge. 

n. Parque (nome) Federal/Estadual Município Área (ha) 

1 PN de Ilha Grande Federal 
Altônia, Guaíra, Icaraíma, São Jorge do 

Patrocínio e Vila Alta 
728.875,00 

2 PN do Iguaçu Federal 
Céu Azul, Foz do Iguaçu, Matelândia, 

Medianeira e São Miguel do Iguaçu. 
185,262,50 

3 PN do Superagüi Federal Guaraqueçaba 34.254,00 

4 
PN Saint Hilaire-

Langue 
Federal Guaratuba, Morretes, Matinhos e Alexandra 25.161,00 

5 PE de Amaporã Estadual Amaporã 198 

6 
PE da Cabeça do 

Cachorro 
Estadual São Pedro do Iguaçu 126,4686 

7 PE da Graciosa Estadual Morretes 1.189,58 

8 PE da Ilha do Mel Estadual Paranaguá 337,84 

9 
PE da Serra da 

Esperança 
Estadual Guarapuava, Prudentópolis e Turvo 6.939,02 

10 PE das Lauráceas Estadual Adrianópolis e Tunas do Paraná 30.001,26 

11 PE de Campinhos Estadual Cerro Azul e Tunas do Paraná 581,38 

12 PE de Caxambu Estadual Castro 968,00 

13 PE de Palmas Estadual Palmas 181,1258 

14 PE de Santa Clara Estadual Candói e Foz do Jordão e Pinhão 631,58 

15 PE de Vila Velha Estadual Ponta Grossa 3.803,28 

Quadro 03 - Parques Nacionais e Estaduais do Paraná, localização e extensão (IAP, 2014).  

                                                                                                                                      (continua) 
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n. Parque (nome) Federal/Estadual Município 
Área 

(ha) 

16 PE do Boguaçu Estadual Guaratuba 6.660,64 

17 PE do Cerrado Estadual Jaguariaíva e Sengés 1.830,40 

18 PE do Guartelá Estadual Tibagi 798,97 

19 PE do Lago Azul Estadual Campo Mourão e Luiziana 1.749,01 

20 PE do Monge Estadual Lapa 333,72 

21 PE do Pau Oco Estadual Morretes 905,58 

22 
PE do Penhasco 

Verde 
Estadual São Jerônimo da Serra 302,57 

23 
PE do Vale Do 

Codó 
Estadual Jaguariaíva 760 

24 PE João Paulo II Estadual Curitiba 4,63 

25 
PE Mata dos 

Godoy 
Estadual Londrina 690,1756 

26 
PE Mata São 

Francisco 
Estadual Cornélio Procópio e Santa Mariana 832,58 

27 
PE Pico do 

Marumbi 
Estadual Piraquara, Quatro Barras e Morretes 8.745,45 

28 PE Pico Paraná Estadual Campina Grande do Sul e Antonina 4.333,83 

29 
PE Prof. José 
Wachowicz 

Estadual Araucária 119,05 

30 PE Rio Guarani Estadual Três Barras do Paraná 2.235,00 

31 
PE Roberto Ribas 

Lange 
Estadual Antonina e Morretes 2.698,69 

32 
PE Serra da 

Baitaca 
Estadual Piraquara e Quatro Barras 3.053,21 

33 
PE Vila Rica do 
Espírito Santo 

Estadual Fênix 353,86 

34 PE Vitório Piassa Estadual Pato Branco 107,2023 

35 PE de Ibicatu Estadual Centenário do Sul 302,74 

36 PE de Ibiporã Estadual Ibiporã 74,06 

37 PE do Rio da Onça Estadual Matinhos 118,51 

Quadro 03 - Parques Nacionais e Estaduais do Paraná, localização e extensão (IAP, 2014). 

(continua) 
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n. Parque (nome) Federal/Estadual Município Área (ha) 

38 PE de São Camilo Estadual Palotina 385,34 

39 

Parque Florestal 

Estadual Córrego 

Maria Flora 

Estadual Cândido Abreu 48,68 

Total 51 870.691,43 

Quadro 03 - Parques Nacionais e Estaduais do Paraná, localização e extensão (IAP, 2014). 
                                                                              

 

2.2.1.2  Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) 

 

O conceito de propriedade particular destinada à conservação ambiental já existe 

desde 1934. Porém, o direito de criação de áreas naturais protegidas, a partir da solicitação de 

seu proprietário, foi instituído pelo antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 

(IBDF). A iniciativa de proteção de áreas privadas, por reivindicação de proprietários, se deu 

quando alguns proprietários rurais sentiram a necessidade de dar proteção oficial às suas 

propriedades, face à pressão de caça, exploração de madeira e outros recursos. Em resposta, o 

IBDF editou uma portaria estabelecendo a figura dos chamados refúgios particulares de 

animais nativos.  

As reservas particulares, com caráter de proteção da natureza, ganharam maior 

relevância e tiveram ampliado seu conceito a partir de 1990, época de criação do IBAMA. 

Ficou atribuída ao IBAMA a competência de reconhecer tais reservas particulares, a partir da 

iniciativa de seu proprietário, em áreas onde fossem “identificadas condições naturais 

primitivas, recuperadas ou cujas características justifiquem ações de recuperação, pelo seu 

aspecto paisagístico, ou para a preservação do ciclo biológico de espécies da fauna e da flora 

nativas do Brasil” (BRASIL, 1996). Por meio desse diploma legal foi, então, criada e 

instituída a denominação de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) para tais 

reservas particulares de proteção ambiental (FERREIRA et al., 2004). 

RPPN é a área de domínio privado a ser especialmente protegida por iniciativa de 

seu proprietário mediante reconhecimento do Poder Público, por ser considerada de relevante 

importância pela sua biodiversidade, ou pelo seu aspecto paisagístico, ou ainda por suas 

características ambientais que justifiquem ações de recuperação (BRASIL, 1996). São áreas 
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de propriedades particulares destinadas à conservação da natureza, pela vontade do 

proprietário, sem desapropriação de terra e sem perda dos direitos de propriedade. 

Têm por objetivo a proteção dos recursos ambientais representativos da região e 

podem ser utilizadas para o desenvolvimento de atividades de cunho científico, cultural, 

educacional, recreativo e de lazer, de acordo com o objetivo geral de contribuir para a 

conservação dos recursos naturais (BRASIL, 1996). Segundo o mesmo decreto (BRASIL, 

1996), as RPPN foram criadas com o objetivo de validar as intenções ambientais dos 

proprietários das áreas. Quando o proprietário decide criar uma reserva particular, por ser um 

processo voluntário, assume o compromisso vitalício com a conservação da natureza. Assim, 

mesmo que a propriedade seja vendida ou herdada, os novos proprietários terão que se 

comprometer com a conservação da área (FERREIRA et al., 2004). 

 

 Benefícios da RPPN 

 

Os benefícios diretos ao proprietário de RPPN são a isenção do Imposto Territorial 

Rural (ITR) da propriedade e garantia prevista em lei de que os acessos ao imóvel sejam 

permanentemente conservados pela prefeitura municipal (IAP, 2015). Além disto, os 

proprietários podem desenvolver atividades de educação ambiental em uma área protegida  

reconhecida pelo Poder Público e formalizar parcerias com instituições públicas e privadas.  

Para a comunidade local, a RPPN gera aumento de ICMS ecológico ao município, 

que deverá investir esses recursos em ações para fomentar as ações ambientais locais e 

garantir investimento em infraestrutura da RPPN. Pode-se citar o exemplo bem sucedido de 

alguns municípios do Paraná, como Antonina, Guaraqueçada e Loanda que praticam repasse 

de parte do ICMS Ecológico recebidos pela prefeitura, para apoio à implementação e gestão 

das RPPN’s existentes no município (OJIDOS, 2012). Ademais, o imóvel estará prestando 

serviço ambiental para toda a comunidade, seja na conservação de florestas ou de recursos 

hídricos (WHATELY, 2008). 

Uma RPPN é criada para proteger a fauna, a flora e os aspectos naturais existentes 

em uma propriedade ou parte dela sem comprometer a posse do proprietário sobre o local e 

sua utilização de forma sustentável. Contribui também para o aumento do número de áreas 

conservadas no país e a manutenção dos chamados corredores ecológicos. Algumas ainda 

protegem espécies endêmicas da flora e da fauna ou promovem a conservação de áreas 

naturais especiais como cavernas e cachoeiras. Também podem ser utilizadas para 
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desenvolvimento de atividades culturais, científicas, educacionais e recreativas (WHATELY, 

2008).  

Com a criação da RPPN, o proprietário, além de contribuir para a preservação do 

meio ambiente, conta com os seguintes benefícios (IAP, 2015):  

 Direito de propriedade preservado;  

 Prioridade na análise dos projetos pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente – FNMA;  

 Preferência na análise de pedidos de concessão de crédito agrícola junto às instituições 

oficiais de crédito para projetos a serem implementados em propriedades que 

contiverem RPPN; 

 Possibilidades de cooperação com entidades privadas e públicas na proteção, gestão e 

manejo da unidade. 

São algumas características da Lei Estadual do Paraná, n
o
 4.262, de 1994, a qual 

instituiu a categoria de manejo de RPPN: 

 Estímulo e incentivo ao desenvolvimento de atividades de ecoturismo e EA no 

imóvel; 

 Auxílio à divulgação da Unidade de Conservação, inclusive com a confecção e 

colocação de placas nas vias de acesso, no interior e limites do imóvel; 

 Apoio técnico e científico visando monitoramento, fiscalização e pesquisa na Unidade 

de Conservação; 

 Auxílio em processos de restauração e recuperação ambiental da Unidade de 

Conservação; 

 Outros estímulos e incentivos objetivando a implementação e consolidação da 

categoria de manejo. 

 

2.2.1.2.1 Contextualização nacional, estadual e municipal das RPPNs 

 

Existem as Reservas Particulares do Patrimônio Natural reconhecidas no âmbito 

federal, estadual e municipal. Na esfera federal o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBIO) é o órgão ambiental do governo brasileiro responsável pela 

criação, gestão, fiscalização e monitoramento das Unidades de Conservação federais 

(ICMBIO, 2014). 
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Atualmente, o Brasil possui 1101 RPPNs e estima-se a conservação de 704 mil ha 

(CNRPPN, 2015). Apenas em âmbito federal, tem-se o número total de 640 RPPNs, 

totalizando uma área de 510.777,87 ha (ICMBIO, 2014).  

Nesse conjunto de reservas particulares, são encontradas áreas que visam tão 

somente à conservação da diversidade biológica, sem buscar o retorno econômico direto como 

prioridade. Por outro lado, há áreas de uso intensivo para visitação e o ecoturismo (IAP, 

2015). Outras reservas dão mais ênfase à pesquisa científica, realizando parcerias com 

diversas instituições, de modo a obter condições para o melhor conhecimento das áreas.  

O Estado do Paraná conta hoje com 244 RPPNs cadastradas e averbadas em caráter 

perpétuo conforme determina o Decreto Federal n° 5.746 de 05 de abril de 2006 e Decreto 

Estadual n° 1.529 de 02 de outubro de 2007, perfazendo um total de 52.463,7150 ha de área 

conservada, distribuídas por 98 municípios (IAP, 2015; SIMRPPN, 2015;). 

São 219 RPPNs reconhecidas em âmbito de governo Estadual, somando 44.723,055 

ha, representando 89,75% das UCs localizadas no Paraná, distribuídas em 94 Municípios do 

Estado; 15 RPPNs reconhecidas em âmbito de governo Federal, somando 7.978,58 ha, 

distribuídas em nove Municípios do Estado do Paraná; reconhecidas pelo Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade. 

No domínio territorial do município da Lapa estão localizadas quatro UCs, sendo três 

estaduais: PE do Monge, FE Passa Dois e a APA Escarpa Devoniana que se estende por mais 

12 municípios. Em caráter federal e privado, o município compreende a RPPN Uru. 

A RPPN Uru é reconhecida em âmbito Federal junto com outras 14 RPPNs 

apresentadas no Quadro 04. 
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n. RPPN (nome) Proprietário Município Área (ha) 

1 
RPPN Fazenda Barra 

Mansa 

Inpacel- Indústria de Papel 

Arapoti S/A 
Arapoti 218,05 

2 RPPN Sítio Monte Ararat Claúdio Paciornik Bocaiúva do Sul 10 

3 
RPPN Antenor Rival 

Crema 

José Orlando Crema, Ione 

Maria Crema, Rodrigo Gaertner 

Crema 

Bocaiúva do Sul 133,17 

4 RPPN das Araucárias 
Indústrias Pedro N. Pizzatto 

LTDA 
General Carneiro 115 

5 RPPN Fazenda Figueira  
Fundação o Boticário de 

Proteção a Natureza 
Guaraqueçaba 819,18 

6 
RPPN Reserva Ecológica 

Sebuí  

Gaia Operadora de Ecoturismo 

S/C Ltda 
Guaraqueçaba 400,78 

7 RPPN Uru Gabriel Campanholo Lapa 128,67 

8 RPPN Perna do Pirata  

Antonio Humberto Nobre, 

Eliane de Oliveira Gaeti Nobre, 

Emelina de Oliveira Gaeti 

Morretes 18,55 

9 RPPN Sítio do Bananal Jorge Ramon Araujo Mello Morretes 28,84 

10 
Reserva da Pousada 

Graciosa 
Mirian Lovera Silva Morretes 17,33 

11 RPPN Iguaçu I  
Giacomar Investimentos e 

Representações Ltda 
Nova Laranjeiras 5.151,00 

12 RPPN Alegrete Cid Mendes Palmeira 153,17 

13 RPPN Tayná  
César Antonio Ribas Milleo, 

Indianara Prestes Mattar Milleo 
Ponta Grossa 15,24 

14 RPPN Vale do Corisco  Pisa Florestal S/A Sengés 253,75 

15 RPPN Fazenda Primavera  
Consuelo Guimarães Pinto, 

Milton da Mata Pinto 
Tibagi 400 

Total 15 7.978,58 

Quadro 04 - RPPNs federais no Estado do Paraná (SIMRPPN, 2015). 
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2.2.2  Instrumentos ambientais: plano de gestão e manejo  

 

O instrumento a ser utilizado como referencial para a gestão ambiental de UCs é o 

Plano de Manejo, que tem como objetivo estabelecer diretrizes e atividades que serão 

desenvolvidas para que a UC possa cumprir seus objetivos estabelecidos no SNUC. Segundo 

Ferreira et al. (2004), o plano deve estar fundamentado nos objetivos gerais de uma unidade 

de conservação para estabelecimento de seu zoneamento e nas normas que devem presidir o 

uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas 

necessárias à gestão da Unidade. 

São dois os roteiros para elaboração de Plano de Manejo para RPPN no Paraná: o 

roteiro federal e o estadual. O primeiro, instrumentalizado pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Renováveis (FERREIRA et al., 2004); o segundo é o roteiro 

estadual, que segue diretrizes estabelecidas pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP, 2015). 

Nesta pesquisa, como parte complementar de informações para a verificação de 

necessidades, potencialidades e restrições de ações, foi feita a revisão e atualização do Plano 

de Manejo da RPPN Uru (ICMBIO, 2014), embasado no roteiro federal pelo fato da RPPN 

Uru estar registrada neste âmbito. Esse roteiro forneceu orientações para que os próprios 

proprietários das reservas possam planejar a execução das ações previstas. O Roteiro 

Metodológico foi discutido no ano de 2004 por representantes da Confederação Nacional de 

Proprietários de RPPN (CNRPPN), além de representantes de organizações não 

governamentais como a Fundação O Boticário de Proteção à Natureza e governamentais 

como Diretoria de Áreas Protegidas, Secretaria de Biodiversidade e Florestas (SBF), do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA).  

A discussão sobre a elaboração do roteiro foi discutida também em seminários, 

realizados ainda em 2004, nos quais os participantes foram os proprietários de RPPNs, 

representantes de governos e de organizações não governamentais.  

A elaboração do roteiro considerou diversos aspectos, entre eles: a clareza ao 

proprietário sobre o plano de manejo; o baixo custo na elaboração; estar segmentado em 

capítulos; indicar os prazos de implementação; informação sobre os apoios ou parcerias na 

elaboração; participação dos proprietários; explicação sobre os tipos de uso dentro das 

unidades de conservação, com esclarecimento sobre o uso sustentável ou proteção integral; 

deve informar as atividades de pesquisa e visitação; deve ser elaborado por uma equipe 

multidisciplinar, porém com uma responsabilização técnica. No entanto, não é necessário o 
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registro do plano de manejo junto ao conselho de classe por meio da Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) (FERREIRA et al., 2004). 

De acordo com Ferreira et al. (2004), este roteiro é aplicável a todas as RPPNs e 

possui a função de simplificar a elaboração do plano de manejo, sendo de fácil compreensão 

ao proprietário.  

O roteiro ainda seguiu diretrizes do Decreto nº 4.340 de 2002, o Regulamento da Lei 

do SNUC, que determina em seu Artigo 14 ser função do IBAMA estabelecer roteiro que 

devem incluir: diagnóstico, zoneamento, programas de manejo e prazos de avaliação, revisão 

e implementação.   

 

2.2.2.1  Fontes de financiamento para projetos em UCs 

 

O gerenciamento efetivo de uma UC necessita de investimento, seja do órgão público 

responsável, seja por meio de parcerias com organismos internacionais e nacionais, 

objetivando melhoria nas condições de infraestrutura e nas condições de vida da comunidade, 

além da contratação e qualificação de pessoal para atuar na administração e monitoramento 

das unidades. Necessita igualmente apoio das instituições de ensino, das ONG´s e 

principalmente da comunidade residente nas proximidades da área protegida (FERREIRA et 

al., 2004; IAP, 2015). Deste modo, são fontes de apoio financeiro e técnico algumas 

instituições listadas a seguir:  

  

 Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) – Tipo de apoio: financeiro. Esse apoio é 

parte de um programa maior do fundo para a conservação da biodiversidade. Abrange 

obras de infraestrutura e aquisição de equipamento em projetos apresentados por 

instituições governamentais; contratação de recursos humanos, quando diretamente 

vinculados à execução do projeto; desenvolvimento de pesquisa e EA, quando se 

tratarem de ações abarcadas por um projeto mais amplo; apoio a ações de manejo, 

recuperação e conservação de recursos naturais. Apoia entidades estaduais e 

municipais, órgãos e entidades federais; organizações não governamentais e 

organizações de base. Apoia somente pessoas jurídicas.  

 

 Fundo para o Meio Ambiente Mundial (GEF) – Tipo de apoio: financeiro. Esse apoio 

é inserido no programa de conservação da biodiversidade do GEF. O apoio oferecido é 

para projetos comunitários de organizações não governamentais e de organizações de 
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base comunitária e envolve aquisição de equipamentos, contratação de técnicos, 

desenvolvimento de pesquisas e capacitação de recursos humanos. Apoia somente 

pessoas jurídicas. 

 

 Fundação O Boticário de Proteção à Natureza – Tipo de apoio: financeiro. Esse apoio 

é parte do programa de incentivo à conservação da natureza. O apoio é dirigido à 

compra de equipamentos e ao desenvolvimento de pesquisas na área. 

 

 Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do 

Estado do Paraná – Tipo de apoio: financeiro. É uma organização privada de interesse 

público, seus projetos são desenvolvidos a partir de três grandes eixos: fomento à 

pesquisa científica e tecnológica; verticalização do ensino superior e formação de 

pesquisadores; e disseminação científica e tecnológica. As ações são 

operacionalizadas por meio de Chamadas Públicas de Projetos e avaliação de mérito 

científico, feita por pares. Esse trabalho se dá mediante estreita relação com as 

instituições de ensino superior federais, estaduais, municipais e privadas sem fins 

lucrativos e com institutos de pesquisa do Paraná. 

 

 “Conservation International do Brasil” – Tipo de apoio: técnico. A instituição oferece 

o apoio na elaboração de planos de manejo ou de utilização da reserva, pesquisa dos 

recursos biológicos da área e as atividades de ecoturismo realizadas na RPPN. 

 

 Empresa Paranaense de Assistência Técnica e extensão Rural-EMATER-PR – Tipo de 

apoio: técnico. A instituição oferece apoio em atividades de planejamento; na 

confecção de planos de manejo ou de utilização da reserva; em atividades de 

ecoturismo e EA realizadas na área e em atividades de organização comunitária. 

 

 Fundação Biodiversitas – Tipo de apoio: técnico. Esse apoio é parte do programa de 

unidades de conservação da instituição. Oferece apoio tanto na criação de RPPNs, 

como na realização de pesquisas sobre recursos biológicos da área e na elaboração de 

planos de manejo ou de utilização da reserva, visando sua implementação. 
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 WWF-Fundo Mundial para a Natureza – Tipo de apoio: técnico. Instituição oferece 

apoio para a implantação e manejo na área e apoio jurídico para criação da RPPNs. 

 

 Fundação Pró-Natureza (FUNATURA) – Tipo de apoio: técnico e financeiro. 

Instituição oferece apoio na elaboração de planos de manejo ou de utilização da 

reserva; na pesquisa dos recursos biológicos da área e nas atividades de ecoturismo 

realizadas na RPPN. Oferece ainda apoio técnico durante o processo de criação da 

reserva e orientação sobre como captar recursos para a manutenção e implementação 

das RPPNs. 

 

 Associação das RPPNs no Paraná – Tipo de apoio: técnico e financeiro. Oferece apoio 

técnico durante o processo de criação da reserva e orientação sobre como captar 

recursos para a manutenção e implementação das RPPNs. 

 

 Confederação Nacional das RPPNs – Tipo de apoio: técnico e financeiro. Oferece 

apoio técnico durante o processo de criação da reserva e orientação sobre como captar 

recursos para a manutenção e implementação das RPPNs. 

 

Diante do exposto, as áreas protegidas são as estratégias mais eficientes para a 

conservação da biodiversidade, proteção de recursos genéticos e desenvolvimento científico 

em longo prazo, e contribuem de forma direta para a conservação da biodiversidade e para o 

desenvolvimento de programas nacionais e regionais. Entretanto, as áreas protegidas devem 

ser manejadas adequadamente, de tal forma que eventuais impactos, que implicam em uma 

perda irremediável da biodiversidade ao longo dos anos, sejam minimizados.  
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3 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO 

NATURAL (RPPN) URU E PARQUE ESTADUAL (PE) DO MONGE  

 

 

Neste capítulo, serão abordados os aspectos físicos, bióticos e antrópicos referentes 

às Unidades de Conservação (UCs) objetos da pesquisa: RPPN Uru e PE do Monge, ambas 

localizadas no município da Lapa, PR, nas coordenadas 25º48’11’’S e 49º41’27’’W. A 

primeira, UC de uso sustentável no âmbito federal e a outra, classificada como UC de 

proteção integral no âmbito estadual (BRASIL, 2000). Segundo Olmos e Milano (2014), as 

UCs são o melhor instrumento para a conservação da biodiversidade e serviços ambientais em 

longo prazo, pois asseguram as espécies ameaçadas de extinção, preservam os recursos 

genéticos e promovem descobertas científicas para a biologia, a medicina, a agricultura e 

processos industriais.  

Em vista da importância do conhecimento sobre estas UCs, foi feita uma 

contextualização e explanação sobre o potencial de conectividade entre os fragmentos 

florestais e um diagnóstico ambiental, contemplando os meios físico, biótico e antrópico.   

As UCs RPPN Uru e PE do Monge foram contextualizadas de acordo com dados 

secundários a partir de pesquisa bibliográfica e documental. Também foram realizadas 

entrevistas com os responsáveis técnicos pelos trabalhos de campo desenvolvidos na RPPN 

Uru e PE do Monge. As informações obtidas sobre a caracterização da área de estudo estão 

apresentadas a seguir.  

 

 Área de Proteção Ambiental (APA) da Escarpa Devoniana 

 

O PE do Monge e a RPPN Uru, encontram-se inseridos na Área de Proteção 

Ambiental (APA) da Escarpa Devoniana. Foi criada pelo Decreto Estadual n° 1.231 de 27 de 

março de 1992 que declara a criação da área de proteção ambiental para “assegurar a proteção 

do limite natural entre os planaltos paranaenses e locais de beleza cênica e vestígios 

arqueológicos e pré-históricos”, sob responsabilidade do IAP.  

APAs são caracterizadas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(BRASIL, 2000) como de Uso Sustentável, que são dotadas de atributos naturais, estéticos e 

culturais importantes para a população humana em algum aspecto (MMA, 2013). A área foi 

instituída ainda com o objetivo de assegurar a proteção do limite natural entre o primeiro e o 

segundo planalto paranaense, e todo o bioma representativo dos Campos Gerais (IAP, 2010).  
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A APA da Escarpa Devoniana está localizada na porção leste do estado do Paraná, 

ocupando uma área total de 392.363,38 ha distribuídos por treze municípios: Lapa, Balsa 

Nova, Porto Amazonas, Palmeira, Campo Largo, Ponta Grossa, Carambeí, Castro, Tibagi, 

Piraí do Sul, Arapoti, Jaguariaíva e Sengés. O município da Lapa apresenta 11,23% de seu 

território incluso na APA (IAP, 2004). 

Na área de extensão da APA da Escarpa Devoniana estão inseridas nove Unidades de 

Conservação, dentre elas quatro Parques Estaduais (Parque Estadual de Vila Velha, Parque 

Estadual do Cerrado, Parque Estadual do Monge e Parque Estadual do Guartelá) e cinco 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN (IAP, 2004).  

Quanto às características pedológicas, observa-se evidente heterogeneidade dentro da 

área da APA que se devem principalmente aos grandes alinhamentos tectônicos existentes na 

região, que influenciam os processos de formação de encostas e esculturalização resultando 

nos diferentes tipos de solos observados. O clima é classificado segundo Koeppen como Cfa e 

Cfb, com Cfa englobando as matas pluviais e mata de araucárias, e Cfb os campos limpos e os 

capões de araucárias, além de matas ciliares e córregos e rios, matas de declive das escarpas e 

os matos secundários do Segundo Planalto (IAP, 2004). 

Dentre os maiores conflitos sobre os objetivos de conservação dentro da APA da 

Escarpa Devoniana se destaca a atividade de mineração, principalmente no que diz respeito à 

conservação do arenito furnas. A descaracterização da paisagem teve início com a instalação 

dos primeiros imigrantes na região, que implantaram técnicas do uso do solo e criação de 

animais domésticos, que propiciaram a invasão de espécies exóticas de fauna e flora nos 

ambientes naturais, que passaram a competir diretamente com as espécies nativas por recurso 

e espaço, além de trazerem doenças para as quais as espécies nativas não possuíam 

resistência. Após a colonização, os processos de utilização do solo foram expandidos e 

aperfeiçoados, representando atualmente a principal ameaça à biodiversidade e às paisagens 

naturais na área da APA da Escarpa Devoniana (IAP, 2004).  

 

 Acesso 

 

 O acesso à RPPN Uru e ao PE do Monge, se feito a partir de Curitiba, capital 

paranaense, mede 62 km e o tempo para percorrê-lo tem duração média de uma hora e trinta 

minutos (1 h 30 min), se percorrido de automóvel. A localização do município em relação ao 

Paraná e das UCs, em relação ao município da Lapa, é apresentada na Figura 01. 
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Figura 01 - Localização das UCs PE do Monge e RPPN Uru, Município da Lapa, PR, Brasil 
(25º48’11’’S e 49º41’27’’W).  

 

 

 

 Parque Estadual (PE) do Monge 

 

O PE do Monge, UC de Proteção Integral, está localizado no município da Lapa e 

inserido na Área de Proteção Ambiental (APA) da Escarpa Devoniana, no Estado do Paraná. 

Foi criado pela Lei n° 4.170 de 22 de fevereiro de 1960, sob o nome de Parque Turístico 

Estadual do Monge, com a área oficial da UC (305,87 ha) regulamentada pelo Decreto n° 

33.427 de 21 de novembro de 1960, que alterou o nome para “Parque Estadual do Monge”. O 

PE está localizado nas regiões geográfica do Segundo Planalto Paranaense e fisiográfica dos 

Campos Gerais e apresenta formações areníticas semelhantes aos Arenitos de Vila Velha, 

também do segundo planalto (IAP, 2002).  

e PE do Monge 
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As principais atrações do Parque são a Gruta do Monge, que serviu de residência ao 

monge João Maria D’Agostini entre os anos de 1847 e 1855 e uma fonte à qual a população 

atribui características milagrosas, atraindo um grande número de fieis e visitantes religiosos 

(LAPA, 2014).  

O Parque permanece aberto para visitação de terça a sexta das 9h às 12h e das 13h às 

17h e nos sábados das 9h às 11h30 e das 13h30 às 17h recebendo grande fluxo de turistas, 

principalmente nos finais de semana. No ano de 2012, segundo IAP (2014), o número de 

visitantes foi 15.394 a partir do mês de fevereiro e 7.499 visitantes contabilizados nos meses 

de janeiro a abril do ano de 2013. O parque permaneceu fechado para revitalização de março 

de 2009 até janeiro de 2012. 

De acordo com IAP (2002), a visitação desordenada era a principal causa da 

degradação sendo observados impactos nas áreas da escarpa arenítica, onde se encontravam 

trilhas abertas para a visitação da Gruta do Monge e inexistência de uma infraestrutura de 

apoio, como monitores para acompanhar os visitantes, alertando-os sobre a fragilidade do 

arenito e a necessidade de conservação dessas feições geomorfológicas. Grande parte das 

feições ruiniformes presentes na formação arenítica encontram-se erodidas, pelo constante 

pisoteio e/ou mesmo pela depredação dos visitantes ao longo dos anos.  

Um caso semelhante ocorreu nas formações areníticas do PE de Vila Velha, que 

devido à falta de monitoramento e controle das visitações sofreu degradações que 

comprometeram a integridade das rochas, como pichações e marcas de desgaste e erosão que 

permanecem até hoje (MELO et al., 2004). A constatação da degradação dos arenitos fez com 

que o parque sofresse uma reformulação no controle de visitações, que hoje ocorrem apenas 

de forma guiada, com número de visitantes controlado e restrições (IAP, 2014).  Além da 

degradação provocada pela passagem dos visitantes de forma desordenada, os resíduos 

deixados ao longo das trilhas e nas dependências do parque acarretam na descaracterização da 

paisagem, além de oferecer riscos para a fauna pela possibilidade de ingestão ocasional 

(MELO et al., 2004). 

Os aspectos religiosos associados à instituição e fluxo turístico do parque trazem 

consequências negativas para a manutenção da paisagem de forma geral, uma vez que os 

visitantes comumente deixam velas ou materiais fixados nas rochas areníticas, acelerando o 

processo de erosão e poluindo o local. Diante disso, Schildt e Renk (2012) afirmam que é 

necessária a reformulação das práticas turísticas realizadas no parque, de modo a 

disponibilizar aos visitantes estruturas adequadas para os rituais religiosos, bem como a 
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infraestrutura e o monitoramento constante das trilhas e locais de visita, evitando o descarte 

incorreto de resíduos e a degradação das formações areníticas. 

De acordo com Lapa (2014), em julho de 2013, foi firmada a continuidade das obras 

de revitalização do PE do Monge pelo Governo do Estado do Paraná e a Prefeitura Municipal 

da Lapa. O Parque estava fechado desde 2009 devido ao manejo de espécies exóticas e 

melhorias no local. Após reinvindicação da comunidade, foi reaberto principalmente para 

turismo religioso, porém, não possui estrutura que comporte a visitação. Esta nova parceria 

com o Governo do Estado propõe licitações para as empresas continuarem as obras de 

revitalização e implantação de infraestrutura (mirantes, banheiros, lanchonete e trilhas) e 

melhorias no atendimento ao visitante. 

 

 Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Uru 

 

A Portaria n.
o
 20, de 5 de março de 2004, do IBAMA, que considera o disposto no 

art. 21 da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, referente à Lei do SNUC (BRASIL, 2000) no 

Paraná, resolveu em seu Art.1º criar a Reserva Particular do Patrimônio Natural do Uru, de 

interesse público e em caráter de perpetuidade, em uma área de 128,67 ha, localizada no 

Município da Lapa, Estado do Paraná, a 80 km de Curitiba, de propriedade da família 

Campanholo, constituindo-se parte integrante do imóvel Fazenda Uru, registrada sob a 

matrícula n.º 21.616, livro nº 2, ficha nº 001, de 12 de agosto de 2003, registrado no Registro 

de Imóveis da Comarca da Lapa, PR. A RPPN Uru é classificada segundo o SNUC categoria 

de uso sustentável (permite a exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos 

recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos), que tem como objetivo a 

conservação da diversidade biológica.  

A RPPN Uru contempla projetos de importância na região, como o Desmatamento 

Evitado (no qual foi pioneira), gerido pela Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e 

Educação Ambiental (SPVS). Este projeto visa à preservação e à conservação da Floresta 

Ombrófila Mista por meio da aliança de proprietários de áreas com remanescentes 

conservados e a empresa que esteja disposta a adotar a área e passar a financiar os custos de 

manutenção (SPVS, 2004). A RPPN Uru foi adotada pela empresa Posigraf do Grupo 

Positivo no ano de 2004 e teve seu contrato renovado em 2012 com término previsto para o 

ano de 2017. Contudo, a responsabilidade de mediador dos repasses financeiros para 

manutenção da área passou a ser do Instituto Positivo e não mais da Posigraf (GORNIAK, 

2014).  
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Outro trabalho importante realizado sobre a RPPN Uru foi a edição do livro “Mata 

do Uru” (2012), publicado pela Editora Posigraf e realizado em parceria com a SPVS. Outros 

estudos realizados foram sobre a compensação de emissões de Carbono dos impressos, por 

meio do Programa Carbono Zero, realizado pelas mesmas instituições. O Selo Carbono Zero 

emitido pela Posigraf pode ser aplicado nos materiais cujos contratantes comprovem que as 

emissões de seus impressos foram compensadas. 

A Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza também apoiou o Projeto 

Matrizes na RPPN Uru, executado pela Sociedade Chauá, que teve por objetivo disponibilizar 

um banco de dados de matrizes porta sementes de espécies raras ou ameaçadas de extinção 

(CHAUÁ, 2013).  

 

 Conectividade 

 

A RPPN Uru e o PE do Monge são confrontantes e propriedades particulares fazem 

as demais divisas com a área de estudo (IAP, 2004). Encontram-se inseridos na APA da 

Escarpa Devoniana, localizada na porção leste do Estado. O PE do Monge abrange uma área 

de 333,72 ha (IAP, 2002) que em conjunto com os 128,67 ha da RPPN Uru (SPVS, 2004) 

localizada em porção limítrofe sul representam 1,10% da APA da Escarpa Devoniana 

totalizando 462,39 ha.  

A conectividade entre a RPPN Uru e PE do Monge, representada na Figura 02, 

indica a presença de corredor ecológico estabelecido entre fragmentos conservados, sendo de 

importância para a manutenção das espécies, em especial as categorizadas como ameaçadas 

de extinção (PEREIRA et al., 2007; SEOANE et al., 2010), permitindo a formação de um 

corredor e ampliação da área de vida de espécies nativas, por disponibilizar alimento e abrigo 

e atuar como condutor e dispersor. Também, favorece a manutenção das populações com 

enriquecimento e variabilidade genética e consequente aumento da riqueza da biodiversidade. 

Ainda, os fragmentos conservados promovem a conservação de rios, nascentes, solos e 

florestas (SEOANE et al., 2010).  

A gestão compartilhada pode potencializar a qualidade ambiental, a manutenção dos 

ecossistemas e o uso sustentável dos recursos naturais, além de efetivar as ações de 

conscientização e sensibilização (OLMOS; MILANO, 2014), que apontarão a importância da 

conservação dos remanescentes de Floresta Ombrófila Mista no Estado do Paraná.  
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Figura 02 - Conectividade entre RPPN Uru e PE do Monge, com ênfase na linha limítrofe entre as 

UCs. 
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As informações disponíveis sobre as UCs PE do Monge e RPPN Uru, somente a 

partir dos dados secundários, não incluem todos os aspectos necessários para a sugestão de 

um gerenciamento ou um manejo adequado destas áreas. O conhecimento decorrente da 

análise e interpretação de um diagnóstico ambiental que contemple os meios físico, biótico e 

antrópico é fundamental, pois integrará as características do sistema ambiental e norteará a 

criação e a implantação de medidas de gestão compartilhada. Desta forma, houve a 

necessidade de complementação das informações disponíveis sobre as duas UCs.  

 

3.1  MEIO FÍSICO 

 

3.1.1  Metodologia  

 

Para a caracterização do meio físico das UCs, PE do Monge e RPPN Uru, foram 

feitos levantamentos de dados secundários a partir de referências bibliográficas e 

documentais, bem como feito contato com técnicos de geoprocessamento para auxílio na 

produção de mapas. Foram obtidas informações secundárias, ou seja, por meio de revistas 

científicas especializadas e relatórios oficiais de instituições governamentais estaduais e 

municipais, sobre o clima, geologia e solos. Para o diagnóstico sobre o relevo, foram 

coletados pontos em GPS (Gramim eTrex 20) em precisão de 6 m, para registro da altitude e 

confrontados com cartas topográficas da região, com base do Instituto de Terras e Cartografia 

e Geociências (ITCG, 2008). A planificação dos recursos hídricos e corpos de água foi obtida 

pelo caminhamento com o GPS dentro de todos os rios e nascentes, de modo a gerar um mapa 

hidrográfico.  

 

3.1.2 Resultados 

 

O clima do município da Lapa, assim como da RPPN Uru e PE do Monge, segundo a 

classificação de Köppen (ELMHURST COLLEGE, 2013), é o Cfb – clima temperado; que 

apresenta verão fresco e úmido, com inverno um pouco mais seco e apresentando geadas e 

chuvas distribuídas uniformemente durante o ano. A temperatura média no mês mais quente 

(fevereiro) é de 22 ºC e no mês mais frio (julho) é de 18 ºC (ITCG, 2008; RITTA NETO, 

2010). Quanto ao regime de chuvas, o município apresenta de 1200 mm a 1360 mm no ano, 

sendo o máximo no trimestre do verão, de dezembro a fevereiro, e o mínimo nos meses de 

inverno, de junho a agosto, sendo agosto o mês mais seco do ano (LAPA, 2014). 



53 

 

Segundo dados de Beruski et al. (2009), a direção dominante dos ventos é Leste e a 

segunda Nordeste. Sendo as direções sul, sudoeste, oeste e noroeste as que apresentam rajadas 

fortes de vento com precipitações combinadas ou precedidas de precipitação, as quais podem 

se transformar em temporais ou tempestades. As maiores velocidades do vento ocorrem nos 

meses de outubro e de novembro, e as menores velocidades do vento nos meses de inverno, 

junho e julho.   

As duas unidades de conservação se encontram no Grupo Itararé, de idade 

carbonífera, da Bacia Sedimentar do Paraná, que possui origem sedimentar e ígnea. No 

período carbonífero ocorreu recuo dos oceanos pelo grande congelamento de águas nos polos 

e montanhas, que resultaram em extensas deposições de rochas sedimentares. Sendo estes 

depósitos constituídos por arenitos, diamictitos, conglomerados, varvitos e rochas argilosas, 

que formaram o Grupo Itararé (HENRIQUES et al., 2012).  

A formação dos arenitos, encontrados nas UCs, remete há 300 milhões de anos, 

quando os continentes ainda estavam ligados e tinham o nome de Gondwana. A região em 

questão ficava mais próxima do polo sul, tendo suas temperaturas muito baixas e 

correspondendo ao período de uma das grandes eras glaciais (MINEROPAR, 2013). Entre as 

geleiras existentes na região, com a ação de rios, enxurradas das geleiras e ventos 

catastróficos, formou-se um canal subaquoso com 100 km de extensão e 1000 km de largura. 

Houve a deposição e consequente formação do Arenito Lapa e Serra do Monge pela 

compactação dessa areia, transformando-a em rocha (MINEROPAR, 2013). 

Segundo as bases cartográficas ITCG (2008), RPPN Uru e PE do Monge se encontram 

sobre o solo Cambissolo Háplico Tb Distrófico, com argila de atividade baixa e baixa 

saturação por bases na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (segunda camada do 

solo). Em geral, o cambissolo é um solo pouco desenvolvido, seu horizonte B é incipiente 

subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial, possui textura franco-arenosa ou mais 

argilosa. Este horizonte B é subsuperficial, tem 10 cm de espessura, característico de que 

sofreu alteração física e química e desenvolveu cores e unidades estruturais.  

De acordo com Embrapa (2006), o horizonte B pode ser heterogêneo, conforme o 

relevo e condições climáticas. Varia muito de um local para outro, podendo ser muito bem 

drenado ou não e raso ou profundo. A estrutura do horizonte B incipiente pode ser em blocos, 

granular ou prismática, havendo casos de estruturas em grãos ou maciços.  

O Município da Lapa está localizado no Segundo Planalto Paranaense, o qual tem 

por limites naturais a Escarpa da Serra Geral a oeste e a norte, e a Escarpa Devoniana a leste. 

Estas escarpas são como degraus topográficos que compartimentam as unidades 
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geomorfológicas do estado do Paraná. Na Escarpa Devoniana, as amplitudes são grandes com 

encostas abruptas, canyons e trechos encaixados dos rios que formam inúmeras cachoeiras e 

corredeiras sobre leito rochoso. Ao se afastar da escarpa, porém, encontra-se a predominância 

de um relevo suavemente ondulado, furnas e relevos ruiniformes, que são formas semelhantes 

a ruínas (Arenitos de Vila Velha), esculpidas pela erosão acarretada por chuvas, sol e 

atividades biológicas (UEPG, 2013). 

A RPPN Uru e PE do Monge estão em área de relevo íngreme a norte e noroeste, 

com trechos de inclinação suave a forte-ondulada nas demais áreas. A altitude varia de 800 m 

a 950 m.  

O Município da Lapa está situado na Bacia Hidrográfica do Rio Iguaçu que é a maior 

e uma das principais do Estado do Paraná. Essa bacia tem suas nascentes no Primeiro Planalto 

e percorre todo o estado no sentido oeste, até sua foz. Os rios limítrofes do município são o 

Rio Iguaçu a noroeste e o Rio da Várzea a sudeste. Alguns dos afluentes do Rio Iguaçu que 

banham o município são: Rio Soares, Passa-dois, Água Amarela, da Água Azul, do Palmital, 

Faxinal, São Francisco, entre outros; e alguns dos afluentes do Rio da Várzea são: Rio da 

Areia, Barreiro, Turvo, Despique, do França, dos Patos, dos Prestes, dos Alves, das Porteiras, 

Stingler, entre outros, incluindo o Ribeirão Calixto, que é responsável por algumas das divisas 

da RPPN Uru (ITCG, 2008). 

A captação de água para abastecimento do município da Lapa é a partir do Ribeirão 

Stingler, o qual se localiza a montante do Ribeirão Calixto, que corta a RPPN Uru e o PE do 

Monge. A Bacia Hidrográfica do Ribeirão Calixto é extensa, com área de 45,77 km², ou seja, 

4577 ha, a qual é de grande importância para o município, pois é feita captação de água para 

abastecimento público, justificando a adoção de medidas de controle para a sua qualidade. O 

Ribeirão Calixto tem uma extensão aproximada de 16.891 m e o Ribeirão Claro de 14.394 m 

(MARIN, 2002). 

O levantamento de campo mostrou que a RPPN Uru possui 34 nascentes e 40 rios 

perenes dentro de seu perímetro, formando assim um rico sistema hidrográfico. O principal 

rio, Ribeirão Calixto, delimita a propriedade em sua porção noroeste e sudeste (Fig. 03) e se 

estende até o PE do Monge, onde também faz o limite do perímetro na porção sudeste. 
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Figura 03 - Mapa hidrográfico da RPPN Uru, Lapa, PR, com detalhes dos rios e nascentes.  

 

 

3.2  MEIO BIÓTICO - FLORA 

 

3.2.1 Metodologia 

 

Na RPPN Uru, o levantamento florístico foi realizado por meio de coletas em toda a 

área entre os meses de outubro de 2012 a janeiro de 2014, em que foram amostradas todas as 

espécies, encontradas, incluindo os diferentes hábitos. O material foi coletado, herborizado e 

determinado de acordo com o sistema de classificação APG III (BREMER et al., 2009). Para 

verificação de sinonímias botânicas e grafias, foram consultados diferentes bancos de dados 

(MISSOURI BOTANICAL GARDEN, 2010; THE PLANT LIST, 2010; JARDIM 

BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO, 2013; IPNI, 2014). As exsicatas foram depositadas nos 
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herbários do Museu Botânico Municipal de Curitiba (MBM), da Universidade Positivo e do 

Parque Newton Freire Maia. Na lista de espécies foram indicados o nome popular e o hábito.  

Os dados coletados e os já existentes em listas secundárias foram comparados com o 

intuito de identificar as espécies que não haviam sido observadas em outros estudos, sendo 

destacadas as espécies com difícil ocorrência na região ou com poucas coletas registradas no 

MBM (raras ou raríssimas). As espécies ameaçadas de extinção foram classificadas de acordo 

com o grau de ameaça estadual (IAP, 2008), nacional (MMA, 2008), internacional (IUCN, 

2013) e pelo Comércio Internacional das Espécies Ameaçadas (CITES, 2013). 

O levantamento fitossociológico foi feito entre os meses de agosto e novembro de 

2013. A análise estrutural da floresta seguiu a metodologia de Parcelas Múltiplas 

(MUELLER-DUMBOIS, ELLENBERG, 1974), com o estabelecimento de 20 parcelas 

aleatórias de 10 m x 10 m, totalizando uma área de 100 m² e área amostrada de 2000 m², 

demarcadas por trena, dentro das quais foram medidos todos os indivíduos arbóreos com 

Circunferência na Altura do Peito (CAP) igual ou maior que 15 cm (BIANCHINI et al., 2003; 

SEGER et al., 2005; CARDOSO-LEITE et al., 2013). Para cada indivíduo foi medido o CAP, 

a altura e identificada a espécie. Para aqueles indivíduos cuja identificação de espécie não foi 

possível em campo foram coletados exemplares para posterior identificação, conforme as 

recomendações de Fidalgo e Bononi (1984). 

Os dados obtidos em campo foram organizados em planilhas eletrônicas e 

processados no programa FITOPAC 2 (SHEPHERD, 2009), em que foram determinados os 

seguintes parâmetros: densidade absoluta (DA), densidade relativa (DR), frequência absoluta 

(FA), frequência relativa (FR), dominância absoluta (DoA), dominância relativa (DoR), valor 

de importância (VI), índice de Shannon-Wiener (H’), Equabilidade de Pielou (J’) e índice de 

Simpson (C) (MUELLER-DOMBOIS, ELLENBERG, 1974), com as equações apresentadas 

no Apêndice A. A suficiência amostral foi estimada pela construção da curva de acumulação 

de espécies (CAIN, CASTRO, 1959; MUELLER-DOMBOIS, ELLENBERG, 1974), que 

correlaciona o aumento do número de espécies com o aumento do número de pontos 

amostrais. 

Na análise de estágios sucessionais foram avaliados parâmetros biométricos das 

parcelas, tais como altura e diâmetro médios dos indivíduos, para mapeamento dos estágios de 

sucessão secundária inicial, média e avançada, conforme Brasil (1994) (Tab. 01).  
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Tabela 01 - Classificação dos estágios sucessionais da vegetação nativa do Estado do Paraná, segundo 

Brasil (1994). 

Estágio Sucessional Altura Média (m) Diâmetro Médio (cm) 

Inicial Até 10 10 

Médio 8 a 17 25 

Avançado Superior a 15 40 

 

O mapa da vegetação, com o mosaico dos estágios sucessionais, foi gerado a partir 

do confrontamento dos dados e observações dos pontos de amostragem fitossociológica com a 

posição espacial georreferenciada por imagem de satélite da RPPN Uru. O mapa gerado em 

escala 1: 1.500 teve os polígonos interpretados, sendo constatada a área correspondente a cada 

estagio sucessional.  

Os levantamentos florístico e fitossociológico do PE do Monge foram realizados em 

paralelo aos levantamentos da RPPN Uru. Os dados considerados para o PE do Monge foram 

obtidos a partir do estudo florístico e fitossociológico de Rocha (2012), que estabeleceu 12 

parcelas aleatórias de 5x10 m e mensurou todos os indivíduos com CAP acima de 10 cm. O 

material foi coletado e herborizado e foram analisados os parâmetros fitossociológicos. As 

informações obtidas por Rocha (2012) foram comparadas com observações de campo das 

espécies ocorrentes na RPPN Uru. Além disto, foi avaliada a lista de espécies do Plano de 

Manejo do PE do Monge (IAP, 2002), a fim de comparar as espécies encontradas em ambas 

UCs.  

 

3.2.2 Resultados  

 

 No levantamento florístico da RPPN Uru foram determinadas 572 espécies 

pertencentes a 101 famílias, sendo Asteraceae a de maior riqueza, com 67 espécies, seguida 

por Fabaceae com 34, Rubiaceae com 30, Myrtaceae com 29, Poaceae com 25, Orchidaceae e 

Solanaceae com 23 cada, Melastomataceae com 19, Cyperaceae com 15, Polypodiaceae com 

14, Lauraceae e Bignoniaceae com 12 cada. Essas doze famílias constituíram 52,9% do total 

de espécies amostradas. As principais famílias levantadas estão apresentadas na Figura 04. 
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Figura 04 - Representatividade das famílias e respectivo número de espécies encontradas na RPPN 

Uru, Lapa, PR.  
 

 

 Os gêneros mais representativos para Asteraceae foram Baccharis e Mikania, com 15 

e 5 espécies, respectivamente; Fabaceae, Mimosa e Desmodium (5 e 3 espécies); Rubiaceae, 

Psychotria e Borreria (7 e 4 espécies) e Myrtaceae, Myrcia e Eugenia (11 e 5 espécies). Do 

total de espécies, a RPPN Uru abriga 16 espécies (2,8%) da flora classificadas como 

ameaçadas. A lista de espécies da flora da RPPN Uru está apresentada na Tabela 02. 
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Tabela 02 - Lista das espécies da flora com ocorrência registrada na RPPN Uru, localizada no 

município da Lapa, PR, com respectivas famílias, nomes populares, hábito, origem e frequência de 

ocorrência. Legenda: hábito: av – arbóreo; hb – herbáceo; li – liana; ep – epífita; sp – saprófita. 
Origem: N – nativa; E – exótica. E frequência de ocorrência: C – comuns; R – raras; RR – raríssima; 

Grau de ameaça: PR – Lista estadual de espécies ameaçadas; BR – Lista nacional de espécies 

ameaçadas; IUCN – Lista global de espécies ameaçadas.  
Família Espécie Nome comum Hábito Origem Raras Ameaça 

Acanthaceae 
Dyschoriste hygrophiloides (Nees) 

Kuntz. 
- hb N C 

PR, 

IUCN 

Acanthaceae 
Hygrophila brasiliensis (Spreng) 

Lindau 
- hb N C - 

Acanthaceae Justicia carnea Lindl. justicia arb N C - 

Acanthaceae Justicia rizzinii Wassh. justicia hb N C - 

Agavaceae Cordyline dracaenoides Kunth uvarana arb N C - 

Amaranthaceae Chamissoa acuminata Mart. 
mofungo-

rabudo 
hb N C - 

Amaranthaceae Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth 
erva-das-

pombas 
hb N C - 

Amaranthaceae Pfaffia tuberosa Hicken ginseng hb N C - 

Amaranthaceae Pfaffia sericea  (Moq.) Kunth ginseng hb N C - 

Amaryllidaceae Habranthus robustus Herb assucena hb N R - 

Amaryllidaceae 
Nothoscordum bonariense (Pers.) 

Beauverd 
alho maluco hb E C - 

Amaryllidaceae Nothoscordum nudicaule Guagl. alho maluco hb N C - 

Anacardiaceae Lithraea brasiliensis Marchand bugreiro av N C - 

Anacardiaceae Lithrea molleoides (Vell.) Engl. bugreiro av N C - 

Anacardiaceae Schinus terebinthifolia Raddi aroeira av N C - 

Anemiaceae Anemia phyllitidis (L.) Sw. samambaia hb N C - 

Anemiaceae Anemia tomentosa (Sav.) Sw. samambaia hb N C - 

Annonaceae Annona cacans Warm. ariticum av N C - 

Annonaceae Annona emarginata Schltdl. ariticum av N C - 

Annonaceae Annona sylvatica A.St.-Hil. ariticum av N C - 

Annonaceae Guatteria australis A. S.t.-Hil ariticum av N C - 

Apiaceae Eryngium elegans Cham. & Schltdl. caraguatá hb N C - 

Apiaceae Eryngium floribundum C. & S. caraguatá hb N C - 

Apiaceae 
Eryngium pandanifolium Cham. & 

Schltdl. 

caraguatá-do-

campo 
hb N C - 

Apocynaceae 
Orthosia scoparia (Nutt.) Liede & 

Meve 
ortósia li N C - 

Apocynaceae Peltastes peltatus (Vell.) Woodson cipó-benção li N C - 

Aquifoliaceae Ilex cf. brevicuspis Reissek caúna av N C - 

(continua) 
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Tabela 02 - Lista das espécies da flora com ocorrência registrada na RPPN Uru, localizada no 

município da Lapa, PR, com respectivas famílias, nomes populares, hábito, origem e frequência de 

ocorrência. Legenda: hábito: av – arbóreo; hb – herbáceo; li – liana; ep – epífita; sp – saprófita. 
Origem: N – nativa; E – exótica. E frequência de ocorrência: C – comuns; R – raras; RR – raríssima; 

Grau de ameaça: PR – Lista estadual de espécies ameaçadas; BR – Lista nacional de espécies 

ameaçadas; IUCN – Lista global de espécies ameaçadas.  
Família Espécie Nome comum Hábito Origem Raras Ameaça 

Aquifoliaceae Ilex chamaedryfolia Reissek caúna arb N C - 

Aquifoliaceae Ilex dumosa Reissek caúna arb N C - 

Aquifoliaceae Ilex interrima Reissek caúna av N C - 

Aquifoliaceae Ilex paraguariensis A. St.-Hil erva-mate av N C - 

Aquifoliaceae Ilex sp.  caúna av N C - 

Aquifoliaceae Ilex theezans Mart. caúna av N C - 

Araceae Asterostigma lividum (Lodd.) Engl arace hb N R - 

Araceae 
Heteropsis flexuosa (Kunth) 

G.S.Bunting 
cipó-titica hb N R 

PR, 

IUCN 

Araceae 
Philodendron appendiculatum 

Nadruz & Mayo  
filodendro ep N C - 

Araceae Philodendron loefgrenii Engl. filodendro ep N C - 

Araceae Spathicarpa hastifolia Hook. - hb N C - 

Araliaceae 
Hydrocotile leucocephala Cham. & 

Schltdl.  
hidrocotile hb N C - 

Araliaceae 
Hydrocotile quinqueloba Ruiz & 

Pav. 
hidrocotile hb N C - 

Araliaceae 
Schefflera calva (Cham.) Frodin & 

Fiaschi 
cheflera av N R - 

Araliaceae 
Schefflera morototoni (Aubl.) 

Maguire, Steyerm. & Frodin 
mandiocão av N C - 

Araucariaceae 
Araucaria angustifolia (Bertol.) 

Kuntze 
araucária av N R 

PR, 

IUCN 

Arecaceae 
Syagrus romanzoffiana (Cham.) 

Glass.  
jerivá av N C - 

Aspleniaceae Asplenium claussenii Hieron. asplênio ep N C - 

Aspleniaceae Asplenium gastonis Fée asplênio ep N C - 

Asteraceae Adenostemma verbesina Cav. - hb N C - 

Asteraceae 
Aspilia montevidensis (Spreng.) 

Kuntze 
margarida hb N C - 

Asteraceae 
Austroeupatorium laetevirens 

(Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob. 
- hb N  C - 

Asteraceae Baccharis anomala DC. carqueja hb N C - 

Asteraceae Baccharis articulata (Lam.) Pers. carqueja arb N C - 

(continua) 
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Tabela 02 - Lista das espécies da flora com ocorrência registrada na RPPN Uru, localizada no 

município da Lapa, PR, com respectivas famílias, nomes populares, hábito, origem e frequência de 

ocorrência. Legenda: hábito: av – arbóreo; hb – herbáceo; li – liana; ep – epífita; sp – saprófita. 
Origem: N – nativa; E – exótica. E frequência de ocorrência: C – comuns; R – raras; RR – raríssima; 

Grau de ameaça: PR – Lista estadual de espécies ameaçadas; BR – Lista nacional de espécies 

ameaçadas; IUCN – Lista global de espécies ameaçadas.  
Família Espécie Nome comum Hábito Origem Raras Ameaça 

Asteraceae Baccharis caprariifolia DC. carqueja arb N C - 

Asteraceae Baccharis crispa Spreng. carqueja hb N C - 

Asteraceae Baccharis erioclada DC.  carqueja arb N C - 

Asteraceae Baccharis leucocephala Dusén 
vassoura-

branca 
arb N C - 

Asteraceae Baccharis microdonta DC. carqueja arb N C - 

Asteraceae Baccharis milleflora (Less.) DC. carqueja hb N C - 

Asteraceae 
Baccharis oblongifolia (Ruiz & 

Pav.) Pers. 
carqueja av N C - 

Asteraceae Baccharis oreophila Malme carqueja arb N C - 

Asteraceae Baccharis pentodonta Malme carqueja hb N C - 

Asteraceae Baccharis selloi Baker carqueja arb N C - 

Asteraceae 
Baccharis trilobata A.S.Oliveira & 

Marchiori 
carqueja arb N C - 

Asteraceae Baccharis uncinella DC.  carqueja arb N C - 

Asteraceae Baccharis vulneraria Baker  carqueja arb N C - 

Asteraceae Calea triantha (Velloso) Pruski calea hb N C - 

Asteraceae 
Campuloclinium macrocephalum 

(Less.) DC. 
- hb N C - 

Asteraceae Chaptalia nutans (L.) Polak. 
arnica-do-

campo 
hb N C - 

Asteraceae 
Chromolaena laevigata (Lam.) 

R.M.King & H.Rob. 
cambará-falso hb N C - 

Asteraceae 
Chromolaena umbelliformis (Dusén) 

R.M. King & H. Rob. 
cromolaena hb N C - 

Asteraceae 
Chrysolaena oligophylla (Vell.) H. 

Rob. 
- hb N C - 

Asteraceae 
Chrysolaena propingua (Hieron.) H. 

Rob. 
- hb N C - 

Asteraceae 
Conyza primulifolia (Lam.) Cuatrec. 

& Lourteig 
voadeira hb N C - 

Asteraceae Crepis japonica (L.) DC 
barba-de-

falcão 
hb E C - 

(continua) 
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Tabela 02 - Lista das espécies da flora com ocorrência registrada na RPPN Uru, localizada no 

município da Lapa, PR, com respectivas famílias, nomes populares, hábito, origem e frequência de 

ocorrência. Legenda: hábito: av – arbóreo; hb – herbáceo; li – liana; ep – epífita; sp – saprófita. 
Origem: N – nativa; E – exótica. E frequência de ocorrência: C – comuns; R – raras; RR – raríssima; 

Grau de ameaça: PR – Lista estadual de espécies ameaçadas; BR – Lista nacional de espécies 

ameaçadas; IUCN – Lista global de espécies ameaçadas.  
Família Espécie Nome comum Hábito Origem Raras Ameaça 

Asteraceae 
Disynaphia littoralis (Cabrera) R. 

M. King & H. Rob. 
- hb N C - 

Asteraceae Elephantopus mollis H.B.K fumo-bravo hb N C - 

Asteraceae 
Erechtites valerianifolius (Link ex 

Spreng.) DC. 
- hb N C - 

Asteraceae Galinsonga parviflora Cav. picão-branco hb N C - 

Asteraceae 
Gochnatia polymorpha (Less.) Cabr. 

subsp. floccosa Cabr. 
cambará av N C - 

Asteraceae 
Grazielia multifida (DC.) R.M.King 

& Rob.  
fede-bode hb N C - 

Asteraceae Gyptis pinnatifida Cassin - hb N C - 

Asteraceae 
Heterocondylus alatus (Vell.) 

R.M.King & H.Rob. 
- hb N C - 

Asteraceae 
Heterocondylus reitzii R.M.King & 

H.Rob. 
- hb N C - 

Asteraceae Hypochaeris radicata L.  - hb N C - 

Asteraceae Jungia floribunda Less. jungia hb N C - 

Asteraceae Leptstelma maximum D. Don - hb N C - 

Asteraceae 
Lessingianthus glabratus (Less.) H. 

Rob. 
- hb N C - 

Asteraceae 
Lessingianthus sellowii (Less.) H. 

Rob. 
- hb N C - 

Asteraceae Lucilia linearifolia Baker lucilia hb N C - 

Asteraceae 
Lucilia lycopodioides (Less.) S. E. 

Freire 
lucilia hb N C - 

Asteraceae Mikania micrantha Kunth micânia li N C - 

Asteraceae Mikania oblongifolia DC. micânia hb N C - 

Asteraceae Mikania burchellii Baker micânia hb N C - 

Asteraceae Mikania hoffmaniana Dusen micânia hb N R - 

Asteraceae Mikania sessilifolia DC.  micânia hb N C - 

Asteraceae Mutisia coccinea A. St.-Hil.  mutisia li N C - 

Asteraceae 
Orthopappus angustifolius (Sw.) 

Gleason 
- hb N  C - 

(continua) 
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Tabela 02 - Lista das espécies da flora com ocorrência registrada na RPPN Uru, localizada no 

município da Lapa, PR, com respectivas famílias, nomes populares, hábito, origem e frequência de 

ocorrência. Legenda: hábito: av – arbóreo; hb – herbáceo; li – liana; ep – epífita; sp – saprófita. 
Origem: N – nativa; E – exótica. E frequência de ocorrência: C – comuns; R – raras; RR – raríssima; 

Grau de ameaça: PR – Lista estadual de espécies ameaçadas; BR – Lista nacional de espécies 

ameaçadas; IUCN – Lista global de espécies ameaçadas.  
Família Espécie Nome comum Hábito Origem Raras Ameaça 

Asteraceae Piptocarpha axillaris (Less.) Baker 
vassourão-

preto 
av N C - 

Asteraceae 
Piptocarpha cf regnelii (Sch.Bip.) 

Cabrera 
- av N C - 

Asteraceae 
Piptocarpha cf sellowii (Sch. Bip.) 

Baker 
- av N C - 

Asteraceae 
Podocoma notobellidiastrum 

(Griseb) G.L. Nesom  
- hb N C - 

Asteraceae Pterocaulon angustifolium DC. - hb N C - 

Asteraceae Pulchrea oblongifolia DC. - hb N C - 

Asteraceae Senecio oleosus Vell 
arnica-da-

serra 
hb N C - 

Asteraceae Solidago chilensis Meyen 
arnica-do-

campo 
hb N C - 

Asteraceae Sonchus oleraceus L.  serralha hb N C - 

Asteraceae 
Stenocephalum megapotamicum 

(Spreng.) Sch. Bip. 
- hb N C - 

Asteraceae Taraxacum officinale Webb dente-de-leão hb N C - 

Asteraceae 
Vernonanthura diffusa (Less.) 

H.Rob. 
- arb N C - 

Asteraceae 
Vernonanthura montevidensis (Spr.) 

H. Robinson 
- hb N C - 

Asteraceae 
Vernonanthura petiolaris (DC.) 

H.Rob. 
- arb N C - 

Asteraceae 
Vernonanthura puberula (Less.) H. 

Rob. 
- arb N C - 

Asteraceae Viguiera macrorhiza Baker - hb N C - 

Begoniaceae Begonia cucculata Wildd. begônia hb N C - 

Begoniaceae Begonia fischeri Schrank. begônia hb N C - 

Begoniaceae Begonia fruticosa (Klotzsch) A. DC.  begônia hb N C - 

Bignoniaceae 
Amphilophium crucigerum (L.) 

L.G.Lohmann 

pente-de-

macaco 
li N C - 

Bignoniaceae 
Anemopaegma cf chamberlaynii 

(Sims) Bureau & K. Schum. 
- li N C - 

(continua) 
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Tabela 02 - Lista das espécies da flora com ocorrência registrada na RPPN Uru, localizada no 

município da Lapa, PR, com respectivas famílias, nomes populares, hábito, origem e frequência de 

ocorrência. Legenda: hábito: av – arbóreo; hb – herbáceo; li – liana; ep – epífita; sp – saprófita. 
Origem: N – nativa; E – exótica. E frequência de ocorrência: C – comuns; R – raras; RR – raríssima; 

Grau de ameaça: PR – Lista estadual de espécies ameaçadas; BR – Lista nacional de espécies 

ameaçadas; IUCN – Lista global de espécies ameaçadas.  
Família Espécie Nome comum Hábito Origem Raras Ameaça 

Bignoniaceae Anemopaegma prostratum DC. - li N C - 

Bignoniaceae 
Bignonia sciuripabulum (K. Schum.) 

L. G. Lohmann 
- li N C - 

Bignoniaceae 
Dolichandra unguis-cati (L.) 

L.G.Lohmann 
- li N C - 

Bignoniaceae 
Fridericia chica (Bonpl.) 

L.G.Lohmann 
chica li N C - 

Bignoniaceae 
Handroanthus chrysotrichus (Mart. 

ex A. DC.) Mattos 
ipê av N C - 

Bignoniaceae 
Handroanthus heptaphyllus (Vell.) 

Mattos 
ipê-amarelo av N C - 

Bignoniaceae Jacaranda puberula Cham. carova av N C - 

Bignoniaceae Macfadyena unguiscatti (L.) Miers - li N C - 

Bignoniaceae 
Pyrostegia venusta (Ker.Gawl.) 

Miers 

cipó-de-são-

joão 
li N C - 

Blechnaceae Blechnum cordatum (Desv.) Hieron. xaxim arb N C - 

Blechnaceae Blechnum brasiliense Desv. xaxim arb N C - 

Blechnaceae 
Blechnum schomburgkii (Klotzsch) 

C. Chr. 
xaxim hb N C - 

Boraginaceae Moritzia dusenii I.M.Johnst. - hb N R - 

Brassicaceae Raphanus raphanistrum L.  - hb N C - 

Bromeliaceae Aechmea caudata Lindm. bromélia ep N C - 

Bromeliaceae Aechmea distichanta Lem. bromélia ep N C - 

Bromeliaceae 
Aechmea recurvate (Klotzsch) L. B. 

Sm. 
bromélia ep N C - 

Bromeliaceae Bilbergia nutans H. Wendl. bromélia ep N C - 

Bromeliaceae Tilandsia recurvata (L.) L.  bromélia ep N C - 

Bromeliaceae Tillandsia stricta Sol. ex Sims bromélia ep N C - 

Bromeliaceae Tillandsia usneoides L. 
barba-de-

velho 
ep N C - 

Bromeliaceae Vriesea platynema Gaudich bromélia ep N C - 

Bromeliaceae 
Vriesea reitzii Leme & Costa, 

Andrea 
bromélia ep N C - 

(continua) 
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Tabela 02 - Lista das espécies da flora com ocorrência registrada na RPPN Uru, localizada no 

município da Lapa, PR, com respectivas famílias, nomes populares, hábito, origem e frequência de 

ocorrência. Legenda: hábito: av – arbóreo; hb – herbáceo; li – liana; ep – epífita; sp – saprófita. 
Origem: N – nativa; E – exótica. E frequência de ocorrência: C – comuns; R – raras; RR – raríssima; 

Grau de ameaça: PR – Lista estadual de espécies ameaçadas; BR – Lista nacional de espécies 

ameaçadas; IUCN – Lista global de espécies ameaçadas.  
Família Espécie Nome comum Hábito Origem Raras Ameaça 

Burmaniaceae 
Apteria aphylla (Nutt.) Barnhart ex 

Small 
- sp N C - 

Cactaceae 
Hatiora salicornioides (Haw.) 

Britton & Rose 
cacto ep N R - 

Cactaceae Lepismium cruciforme (Vell.) Miq. cacto ep N C - 

Cactaceae 
Lepismium houlletianum (Lem.) 

Barthlott 
cacto ep N C - 

Cactaceae 
Lepismium warmingianum 

(K.Schum.) Barthlott 
cacto ep N R 

PR, 

IUCN 

Cactaceae Rhipsalis campos-portoana Loef. cacto ep N C - 

Cactaceae 
Rhipsalis floccosa Salm-Dyck ex 

Pfeiff 
cacto ep N C - 

Cactaceae Rhipsalis neversarmondii K. Schum cacto ep N C - 

Cactaceae Rhipsalis teres (Vell.) Steud. cacto ep N C - 

Campanulaceae Lobelia camporum Pohl - hb N C - 

Campanulaceae 
Wahlenbergia linarioides (Lam.) 

A.DC. 

linhito, falso-

linho 
hb N C - 

Canellaceae Cinnamodendron dinisii Schwacke pimenteira av N C - 

Cardiopteridaceae 
Citronella paniculata (Mart.) 

R.A.Howard 
congonha arb N R - 

Caryophyllaceae Paronychia chilensis DC.  - hb N C - 

Celastraceae 
Cheiloclinum cf serratum 

(Cambess.) A. C. Sm. 
- li N C - 

Celastraceae Maytenus aquifolia Mart. 

falsa-

espinheira 

santa 

av N C - 

Celastraceae Maytenus ilicifolia Mart. Ex Reissek 
espinheira-

santa 
av nativa R PR 

Celastraceae 
Pristimera celastroides (Kunth) 

A.C.Sm. 
- arb N C - 

Clethraceae Clethra scabra Pers. carne-de-vaca av N C - 

Clethraceae Clethra scabra var. venosa Pers carne-de-vaca av N C - 

Commelinaceae Commelina erecta L.  comelina hb N C - 

(continua) 
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Tabela 02 - Lista das espécies da flora com ocorrência registrada na RPPN Uru, localizada no 

município da Lapa, PR, com respectivas famílias, nomes populares, hábito, origem e frequência de 

ocorrência. Legenda: hábito: av – arbóreo; hb – herbáceo; li – liana; ep – epífita; sp – saprófita. 
Origem: N – nativa; E – exótica. E frequência de ocorrência: C – comuns; R – raras; RR – raríssima; 

Grau de ameaça: PR – Lista estadual de espécies ameaçadas; BR – Lista nacional de espécies 

ameaçadas; IUCN – Lista global de espécies ameaçadas.  
Família Espécie Nome comum Hábito Origem Raras Ameaça 

Commelinaceae 
Dichorisandia hexandra (Aubl.) 

Standl 
- hb N C - 

Commelinaceae Tradescantia fluminensis Vell. tradescantia hb N C - 

Convolvulaceae Evolvulus sericeus Sw.  - hb N C - 

Convolvulaceae Ipomoea alba L.  
corda-de-

viola 
li N C - 

Convolvulaceae Ipomoea cairica (L.) Sweet 
corda-de-

viola 
li N C - 

Convolvulaceae Ipomoea coccinea L. 
corda-de-

viola 
hb N C - 

Convolvulaceae Ipomoea indica (Burm.) Merr. 
corda-de-

viola 
li N C - 

Convolvulaceae Ipomoea purpurea (L.) Roth 
corda-de-

viola 
li N C - 

Convolvulaceae Ipomoea sp. 
corda-de-

viola 
hb N C - 

Convolvulaceae Ipomoea triloba L. 
corda-de-

viola 
hb N C - 

Convolvulaceae Jacquemontia blanchetii Moric jaquemontia li N C - 

Convolvulaceae 
Jacquemontia mucronifera 

(Choign.) Holligv 
jaquemontia li N C - 

Cucurbitaceae Sicydium gracile Cogn. - li N C - 

Cucurbitaceae Willbrandia ebracteata Cogn. - hb N C - 

Cunoniaceae Lamanonia ternata Vell. lamanonia av N C - 

Cyatheaceae Alsophilla setosa Kaulf. 
xaxim-de-

espinho 
av N C - 

Cyatheaceae 
Cyathea corcovadensis (Raddi) 

Domin 

xaxim-de-

espinho 
av N C - 

Cyatheaceae Cyathea delgadii Sternb. 
xaxim-de-

espinho 
av N C - 

Cyatheaceae Cyathea phalerata Mart. 
xaxim-de-

espinho 
av N C - 

Cyperaceae 
Ascolepis brasiliensis (Kunth) 

Benth. ex C. B. Clarke 
- hb N C - 

(continua) 
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Tabela 02 - Lista das espécies da flora com ocorrência registrada na RPPN Uru, localizada no 

município da Lapa, PR, com respectivas famílias, nomes populares, hábito, origem e frequência de 

ocorrência. Legenda: hábito: av – arbóreo; hb – herbáceo; li – liana; ep – epífita; sp – saprófita. 
Origem: N – nativa; E – exótica. E frequência de ocorrência: C – comuns; R – raras; RR – raríssima; 

Grau de ameaça: PR – Lista estadual de espécies ameaçadas; BR – Lista nacional de espécies 

ameaçadas; IUCN – Lista global de espécies ameaçadas.  
Família Espécie Nome comum Hábito Origem Raras Ameaça 

Cyperaceae Bulbostylis sp.  - hb N C - 

Cyperaceae Carex brasiliensis A. St.-Hill - hb N C - 

Cyperaceae Cyperus aggregatus (Willd.) Endl. - hb N C - 

Cyperaceae Cyperus distans L.F.  - hb N C - 

Cyperaceae Cyperus virens Michx - hb N C - 

Cyperaceae 
Eleocharis acutangula (Roxb.) 

Schult. 
- hb N C - 

Cyperaceae Rhynchosphora floribunda Beeck. - hb N C - 

Cyperaceae 
Rhynchosphora setigera (Kunth.) 

Griseb. 
- hb N C - 

Cyperaceae Rhynchospora sp. - hb N C - 

Cyperaceae 
Rhynchospora velutina (Kunth) 

Boeckeler 
- hb N C - 

Cyperaceae Rynchospora corymbosa (L.) Britton - hb N C - 

Cyperaceae Rynchospora exaltata Kunth - hb N C - 

Cyperaceae Scleria hirtella Sw. - hb N C - 

Cyperaceae Scleria panicoides Kunth. - hb N C - 

Dennstaedtiaceae Pteridium aqulinum (L.) Kuhn 
samambaia-

do-campo 
ep N C - 

Dicksoniaceae Dicksonia sellowiana Hook. xaxim-bugio Av N R PR, BR 

Dryopteridaceae Ctenitis falciculata (Raddi) Ching samambaia ep N C - 

Dryopteridaceae 
Ctenitis submarginalis (Langsd. & 

Fisch.) Ching 
samambaia ep N C - 

Dryopteridaceae 
Elaphoglossum vagans (Mett.) 

Hieron. 
- ep N R - 

Dryopteridaceae 
Lastreopsis amplissima (C. Presl) 

Tindale 
- ep N C - 

Dryopteridaceae 
Polystichum montevidense (Spreng.) 

Rosenst. 
- ep N C - 

Elaeocarpaceae Sloanea sp.  - av N C - 

Ericaceae 
Gaylussacia brasiliensis (Spreng.) 

Meisn. var. brasiliensis 

camari-

nhêmba 
arb N C - 

Ericaceae 
Gaylussacia pseudogautheria Cham. 

& Schltdl. 
- arb N C - 

(continua) 
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Tabela 02 - Lista das espécies da flora com ocorrência registrada na RPPN Uru, localizada no 

município da Lapa, PR, com respectivas famílias, nomes populares, hábito, origem e frequência de 

ocorrência. Legenda: hábito: av – arbóreo; hb – herbáceo; li – liana; ep – epífita; sp – saprófita. 
Origem: N – nativa; E – exótica. E frequência de ocorrência: C – comuns; R – raras; RR – raríssima; 

Grau de ameaça: PR – Lista estadual de espécies ameaçadas; BR – Lista nacional de espécies 

ameaçadas; IUCN – Lista global de espécies ameaçadas.  
Família Espécie Nome comum Hábito Origem Raras Ameaça 

Erythroxilaceae Erythroxylum deciduum A.St.-Hil. cocão av N C - 

Euphorbiaceae Acalypha gracilis Spreng.  - hb N C - 

Euphorbiaceae 
Alchornea triplinervia  (Spreng.) 

Müll.Arg. 
tapiá av N C - 

Euphorbiaceae 
Bernardia pulchella (Baill.) Muill. 

Arg. 
- hb N C - 

Euphorbiaceae Croton glechomifolius Muell. Arg. cróton hb N C - 

Euphorbiaceae Croton lundianus (Didr.) Müll.Arg. croton hb   C - 

Euphorbiaceae Croton serratifolius Baill. cróton hb N C - 

Euphorbiaceae Sapium glandulatum (Vell.) Pax leiteiro arb N C - 

Euphorbiaceae Sebastiania brasiliensis Spreng branquilho av N C - 

Euphorbiaceae 
Sebastiania commersoniana (Baill.) 

Smith & Downs 
branquilho av N C - 

Euphorbiaceae Tragia volubilis L. - li N C - 

Fabaceae Aeschynomene falcata (Poir.) DC. - 
 

N C - 

Fabaceae 
Albizia edwallii (Hoehne) Barneby 

& J.W.Grimes 
albizia av N R BR 

Fabaceae Bauhinia forficata Link pata-de-vaca arb N C - 

Fabaceae 
Bauhinia forficata subsp. forficata 

Link 
pata-de-vaca av N C - 

Fabaceae Centrosema virginianum (L.) Benth. - hb N C - 

Fabaceae Clitoria falcata Lam.  
feijão-do-

mato 
av N C - 

Fabaceae Collaea speciosa (Loisel.) DC. - hb N C - 

Fabaceae Crotalaria hilariana Benth. - hb N C - 

Fabaceae Dalbergia brasiliensis Vogel farinha-seca av N C - 

Fabaceae Desmodium affine Schltdl.  carrapicho hb N C - 

Fabaceae 
Desmodium canum (Gmell.)Schinz 

& Thell. 
carrapicho hb N C - 

Fabaceae Desmodium uncinatum (Jacq.) DC. carrapicho hb N C - 

Fabaceae 
Eriosema crinitum (Kunth.) var. 

discolor Fortunato 
- hb N C - 

Fabaceae Eriosema longifolium Benth. - hb N C - 

Fabaceae Galactia boavista (Vell.) Burk - hb N C - 

(continua) 
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Tabela 02 - Lista das espécies da flora com ocorrência registrada na RPPN Uru, localizada no 

município da Lapa, PR, com respectivas famílias, nomes populares, hábito, origem e frequência de 

ocorrência. Legenda: hábito: av – arbóreo; hb – herbáceo; li – liana; ep – epífita; sp – saprófita. 
Origem: N – nativa; E – exótica. E frequência de ocorrência: C – comuns; R – raras; RR – raríssima; 

Grau de ameaça: PR – Lista estadual de espécies ameaçadas; BR – Lista nacional de espécies 

ameaçadas; IUCN – Lista global de espécies ameaçadas.  
Família Espécie Nome comum Hábito Origem Raras Ameaça 

Fabaceae 
Galactia neesii var. macropoda 

(Cowan) Burk 
- hb N C - 

Fabaceae Inga marginata Willd. ingá av N C - 

Fabaceae Inga virescens Benth.  ingá av N C - 

Fabaceae 
Lochocarpus campestris Marth. Ex. 

Benth 
- hb N C - 

Fabaceae Machaerium stiptatum Vog. sapuva av N C - 

Fabaceae 
Macroptilium erythroloma (Mart. ex 

Benth.) Urb. 
- 

 
N C - 

Fabaceae 
Macroptilium prostratum (Benth.) 

Urb. 
- li N C - 

Fabaceae Mimosa deceptrix Barneby mimosa arb N C - 

Fabaceae Mimosa dolens Vell. mimosa hb N C - 

Fabaceae Mimosa oblonga Benth. mimosa arb N C - 

Fabaceae Mimosa scabrella Benth. bracatinga av N C - 

Fabaceae Mimosa per-dusenii Burkart mimosa arb N RR - 

Fabaceae Ormosia arborea olho-de-cabra av N C - 

Fabaceae 
Phanera microstachya (Raddi) L. P. 

Queiroz 
- li N C - 

Fabaceae 
Senegalia nitidifolia (Speg.) Seigler 

& Ebinger 
senegália av N C - 

Fabaceae 
Stylosanthes hippocampoides 

Mohlenbr. 
- hb N C - 

Fabaceae Stylosanthes montevidensis Vogel - hb N C - 

Fabaceae Trifolium repens L.  trevo hb N C - 

Fabaceae Zornia reticulata Sm. - hb N C - 

Gesneriaceae 
Sinningia allagophylla (Mart.) 

Wiehler 
siningia hb N C - 

Gesneriaceae 
Sinningia douglasii (Lindl.) 

Chautems 

rainha do 

abismo 
ep N C - 

Hymenophyllaceae Hymenophyllum caudiculatum Mart. - ep N C - 

Hymenophyllaceae Hymenophyllum fragile - ep N R BR 

Hymenophyllaceae 
Hymenophyllum polyanthos (Sw.) 

Sw 
- ep N C - 

(continua) 



70 

 
Tabela 02 - Lista das espécies da flora com ocorrência registrada na RPPN Uru, localizada no 

município da Lapa, PR, com respectivas famílias, nomes populares, hábito, origem e frequência de 

ocorrência. Legenda: hábito: av – arbóreo; hb – herbáceo; li – liana; ep – epífita; sp – saprófita. 
Origem: N – nativa; E – exótica. E frequência de ocorrência: C – comuns; R – raras; RR – raríssima; 

Grau de ameaça: PR – Lista estadual de espécies ameaçadas; BR – Lista nacional de espécies 

ameaçadas; IUCN – Lista global de espécies ameaçadas.  
Família Espécie Nome comum Hábito Origem Raras Ameaça 

Hymenophyllaceae Trichomanes hymenoides Hedw.  - ep N C - 

Hymenophyllaceae Trichomanes radicans (Sw.) Copel. - ep N C - 

Hymenophyllaceae Trichomanes pilosum Raddi - ep N C - 

Hypericaceae Hypericum connatum Lam.  - ep N C - 

Hypericaceae 
Hyperiacum caprifoliatum Cham. & 

Schltdl. 
- arb N C - 

Iridaceae Sysirichium alatum Hook.  - hb N C - 

Iridaceae 
Sysirinchium iridifolium Hum. 

Bonpl. Ex. Kunth 
- hb N C - 

Iridaceae 
Sysirinchium luzula Klotzsch ex 

Klatt 
- hb N C - 

Iridaceae Sysirinchium micranthum Cav.  - hb N C - 

Iridaceae Sysirinchium palmifolium L.  - hb N C - 

Iridaceae Sysirinchium vaginatum. Spreng.  - hb N C - 

Lamiaceae 
Aegiphila integrifolia (Jacq.) 

Moldenke 
tamanqueiro hb N C - 

Lamiaceae Hyptis lappulacea Mart. ex. Benth - hb N C - 

Lamiaceae Hyptis plectranthoides Benth. - hb N C - 

Lamiaceae 
Ocimum carnosum (Spreng.) Link & 

Otto ex Benth. 

alfavaca-do-

mato 
hb N C - 

Lamiaceae Ocimum selloi Benth manjericão hb N C - 

Lamiaceae Peltodon rugosus Tolm.  peltodon hb N C - 

Lamiaceae Salvia lachnostachys Benth. salvia hb N C - 

Lamiaceae Salvia melissaeflora Benth. salvia hb N C - 

Lauraceae 
Cinnamomum amoenum  (Nees) 

Kosterm. 
cinamomum av N C - 

Lauraceae 
Cinnamomum glaziovii  (Mez) 

Kosterm 
cinamomum av N C - 

Lauraceae 
Cinnamomum sellowianum (Nees & 

Mart.) Kosterm. 
cinamomum av N C - 

Lauraceae Cryptocarya aschersoniana Mez. canela av N C - 

Lauraceae Nectandra puberula (Schott) Nees canela av N C - 

Lauraceae 
Nectandra megapotamica (Spreng.) 

Mez 
canela-fedida av N C - 
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Tabela 02 - Lista das espécies da flora com ocorrência registrada na RPPN Uru, localizada no 

município da Lapa, PR, com respectivas famílias, nomes populares, hábito, origem e frequência de 

ocorrência. Legenda: hábito: av – arbóreo; hb – herbáceo; li – liana; ep – epífita; sp – saprófita. 
Origem: N – nativa; E – exótica. E frequência de ocorrência: C – comuns; R – raras; RR – raríssima; 

Grau de ameaça: PR – Lista estadual de espécies ameaçadas; BR – Lista nacional de espécies 

ameaçadas; IUCN – Lista global de espécies ameaçadas.  
Família Espécie Nome comum Hábito Origem Raras Ameaça 

Lauraceae Ocotea bicolor Vattimo canela av N C - 

Lauraceae Ocotea dyospirifolia (Meisn) Mez. canela av N C - 

Lauraceae Ocotea indecora  (Schott) Mez canela av N C - 

Lauraceae Ocotea odorifera  (Vell.) Rohwer 
canela-

sassafrás 
av N R PR, BR 

Lauraceae 
Ocotea porosa (Nees & Mart.) 

Barroso 
imbuia av N R 

PR, BR, 

IUCN 

Lauraceae Ocotea puberula (Rich.) Nees canela av N C - 

Lauraceae Ocotea nutans (Nees) Mez canela av N R PR 

Lauraceae 
Ocotea pulchella (Nees & Mart.) 

Mez 
canela av N C - 

Loganiaceae Spigelia pusilla Mart.  - hb N R - 

Loganiaceae 
Strychnos brasiliensis (Spreng.) 

Marth 
unha-de-gato av N C - 

Lythraceae 
Cuphea calophylla Cham. Et. 

Schldl.  
sete-sangrias hb N C - 

Lythraceae 
Cuphea carthagenensis (Jacq.) J. F. 

Macbr. 
sete-sangrias hb N C - 

Lythraceae 
Cuphea linarioides Cham. & 

Schltdl. 
sete-sangrias hb N C - 

Lythraceae Heimia myrtifolia cham. Et.Schltdl. - arb N C - 

Lythraceae Lafoensia pacari (Nees) Mez dedaleiro av N R IUCN 

Malvaceae 
Krapovickasia macrodon (DC.) 

Fryxell 
- hb N C - 

Malvaceae Luehea divaricata Mart. & Zucc. açoita-cavalo av N C - 

Malvaceae Pavonia guerkeana R.E.Fries pavônia arb N C - 

Malvaceae Pavonia sepium A. St.-Hil. pavônia arb N C - 

Malvaceae 
Peltaea edouardii (Hochr.) Krapov. 

& Cristóbal 
- hb N C - 

Malvaceae 
Peltaea polymorpha (A. St.-Hil.) 

Krapov. & Cristóbal 
- hb N R - 

Malvaceae Sida carpinifolia L.f guanchuma hb N C - 

Malvaceae Sida rhombifolia L.  guanchuma hb N C - 

(continua) 
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Tabela 02 - Lista das espécies da flora com ocorrência registrada na RPPN Uru, localizada no 

município da Lapa, PR, com respectivas famílias, nomes populares, hábito, origem e frequência de 

ocorrência. Legenda: hábito: av – arbóreo; hb – herbáceo; li – liana; ep – epífita; sp – saprófita. 
Origem: N – nativa; E – exótica. E frequência de ocorrência: C – comuns; R – raras; RR – raríssima; 

Grau de ameaça: PR – Lista estadual de espécies ameaçadas; BR – Lista nacional de espécies 

ameaçadas; IUCN – Lista global de espécies ameaçadas.  
Família Espécie Nome comum Hábito Origem Raras Ameaça 

Malvaceae Triumfetta semitriloba Jacq. 
amor-do-

campo 
hb N C - 

Marantaceae Maranta sobolifera L. Andersson - hb N C - 

Melastomataceae Acisanthera quadrata Pers. - hb N C - 

Melastomataceae Acisanthera variabilis (DC.) Triana - hb N C - 

Melastomataceae Leandra acutifolia (Navol) Cogn - arb N C - 

Melastomataceae Leandra australis (Cham.) Cogn. pixirico arb N C - 

Melastomataceae Leandra laevigata (Triana) Cogn.  - arb N C - 

Melastomataceae Leandra laxa Cogn. - arb N C - 

Melastomataceae Leandra purpurascens (DC.) Cogn. pixirico arb N C - 

Melastomataceae Leandra refracta Cogn. pixirico arb N C - 

Melastomataceae Leandra regnelli (Triana) Cogn.  pixirico arb N C - 

Melastomataceae Miconia cinerascens Miq. pixirico arb N C - 

Melastomataceae 
Miconia hyemalis A. St.-Hil. & 

Naudin 
pixirico arb N C - 

Melastomataceae Miconia petropolitana Cogn.  pixirico arb N C - 

Melastomataceae Miconia sellowiana Naudin pixirico arb N C - 

Melastomataceae 
Rhynchanthera brachyrhyncha 

Cham.  
- hb N C - 

Melastomataceae 
Tibouchina clinopodifolia (DC.) 

Cogn.  
- hb N C - 

Melastomataceae Tibouchina debilis (Cham.) Cogn. - hb N C - 

Melastomataceae Tibouchina gracilis (Bonpl.) Cogn. - hb N C - 

Melastomataceae 
Tibouchina sellowiana (Cham.) 

Cogn.  
quaresmeira av N C - 

Melastomataceae Tibouchina ursina (Cham.) Cogn. - arb N C - 

Meliaceae Cabralea canjerana Saldanha canjerana av N C  

Meliaceae Cedrella fissilisVell. cedro-rosa av N R 
PR, 

IUCN 

Meliaceae Trichilia elegans A.Juss. 
pau-de-

ervilha 
av N C - 

Menispermaceae Cissampelos pareira L.  - hb N R - 

Monimiaceae Mollinedia clavigera Tull.  
pimenteira, 

capixim 
av N C - 
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Tabela 02 - Lista das espécies da flora com ocorrência registrada na RPPN Uru, localizada no 

município da Lapa, PR, com respectivas famílias, nomes populares, hábito, origem e frequência de 

ocorrência. Legenda: hábito: av – arbóreo; hb – herbáceo; li – liana; ep – epífita; sp – saprófita. 
Origem: N – nativa; E – exótica. E frequência de ocorrência: C – comuns; R – raras; RR – raríssima; 

Grau de ameaça: PR – Lista estadual de espécies ameaçadas; BR – Lista nacional de espécies 

ameaçadas; IUCN – Lista global de espécies ameaçadas.  
Família Espécie Nome comum Hábito Origem Raras Ameaça 

Moraceae Ficus luschnathiana (Miq.) Miq  figueira av N C - 

Moraceae Ficus enormis (Mart. ex Miq.) Mart. figueira av N  C - 

Myrtaceae Acca sellowiana (O.Berg) Burret feijoa arb N C - 

Myrtaceae Calyptranthes concinna DC.  
guamirim-

facho 
av N C - 

Myrtaceae Calyptranthes grandifolia O.Berg 
caingá-do-

gaúcho 
av N C - 

Myrtaceae 
Campomanesia adamantium 

(Cambess.) O.Berg 

guavirova-do-

campo 
arb N C - 

Myrtaceae Campomanesia xanthocarpa Berg guavirova av N C - 

Myrtaceae 
Eugenia burkartiana (D.Legrand) 

D.Legrand 
- av N C - 

Myrtaceae Eugenia chlorophylla O.Berg - av N C - 

Myrtaceae Eugenia hirta O.Berg - av N C - 

Myrtaceae Eugenia involucrata DC.  - av N C - 

Myrtaceae Eugenia uniflora L.  pitanga av N C - 

Myrtaceae 
Myrceugenia euosma (O.Berg) 

D.Legrand 

guamirim-

branca 
av N C - 

Myrtaceae 
Myrceugenia myrcioides (Camb.) 

Berg 
araçarana av N C - 

Myrtaceae 
Myrceugenia ovata (Hook. & Arn.) 

O.Berg 
- av N C - 

Myrtaceae Myrcia guianensis (Aubl.) DC. - av N C - 

Myrtaceae 
Myrcia hartwergiana (O. Berg) 

Kiaersk. 
aperta-guéla av N C - 

Myrtaceae Myrcia hatschbachii D. Legrand 
guamirim-

vermelho 
av N C - 

Myrtaceae Myrcia hebepetala DC.  aperta-guéla av N C - 

Myrtaceae Myrcia multiflora (Spreng) DC.  cambuí av N C - 

Myrtaceae Myrcia obtecta (Berg) Kiaersk. - av N C - 

Myrtaceae Myrcia palustris DC.  
pitangueira-

do-mato 
av N C - 

Myrtaceae Myrcia pulchra (O. Berg) Kiaersk. - av N C - 
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Tabela 02 - Lista das espécies da flora com ocorrência registrada na RPPN Uru, localizada no 

município da Lapa, PR, com respectivas famílias, nomes populares, hábito, origem e frequência de 

ocorrência. Legenda: hábito: av – arbóreo; hb – herbáceo; li – liana; ep – epífita; sp – saprófita. 
Origem: N – nativa; E – exótica. E frequência de ocorrência: C – comuns; R – raras; RR – raríssima; 

Grau de ameaça: PR – Lista estadual de espécies ameaçadas; BR – Lista nacional de espécies 

ameaçadas; IUCN – Lista global de espécies ameaçadas.  
Família Espécie Nome comum Hábito Origem Raras Ameaça 

Myrtaceae Myrcia retorta Cambess. 
guamirim-

ferro 
av N C - 

Myrtaceae Myrcia splendens  (Sw.) DC. 
guamirim-de-

folha-fina 
av N C - 

Myrtaceae Myrcia undulata O. Berg 
guamirim-

ferro 
av N C - 

Myrtaceae Myrciaria tenella (DC.) Berg cambuí av N C - 

Myrtaceae Plinia peruviana (Poir.) Govaerts jaboticabeira av N C - 

Myrtaceae Psidium cattleianum Sabine araçá av N C - 

Myrtaceae Psidium cinereum Mart. ex DC. 
araçá-

cinzento 
arb N C - 

Myrtaceae Psidium grandifolium Mart. ex DC. araçá-catuba arb N C - 

Onagraceae Ludwigia sericea (Cambess.) H.Hara cruz-de-malta hb N  C - 

Orchidaceae 
Acianthera hatschbachii (Schltr.) 

Chiron & Van den Berg 
orquídea ep N C - 

Orchidaceae Acianthera hygrophila Barb. Rodr.  orquídea ep N C - 

Orchidaceae Acianthera luteola Lindl. orquídea ep N C - 

Orchidaceae 
Acianthera saundersiana (Rchb. f.) 

Pridgeon & M. W. Chase 
orquídea ep N C - 

Orchidaceae 
Acianthera sonderiana (Rchb. f.) 

Pridgeon & M. W. Chase 
orquídea ep N C - 

Orchidaceae 
Campylocentrum aromaticum Barb. 

Rodr.  
orquídea ep N C - 

Orchidaceae Campylocentrum grisebachii Cong.  orquídea ep N C - 

Orchidaceae Capanemia micromera Barb. Rodr. orquídea ep N C - 

Orchidaceae Cyclopogon congestus Hoehne orquídea hb N C - 

Orchidaceae Gomesa recurva Lodd.  orquídea ep N C - 

Orchidaceae 
Habenaria macronectar (Vell.) 

Hoehne 
orquídea hb N C - 

Orchidaceae Habenaria parviflora Lindl. orquídea hb N C - 

Orchidaceae Habenaria secunda Lindl. orquídea hb N C - 

Orchidaceae Leptotes unicolor Barb. Rodr.  orquídea ep N R - 

Orchidaceae Maxillaria picta Hook.  orquídea ep N C - 

Orchidaceae Octomeria gracilis Barb. Rodr. orquídea ep N C - 
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município da Lapa, PR, com respectivas famílias, nomes populares, hábito, origem e frequência de 

ocorrência. Legenda: hábito: av – arbóreo; hb – herbáceo; li – liana; ep – epífita; sp – saprófita. 
Origem: N – nativa; E – exótica. E frequência de ocorrência: C – comuns; R – raras; RR – raríssima; 

Grau de ameaça: PR – Lista estadual de espécies ameaçadas; BR – Lista nacional de espécies 

ameaçadas; IUCN – Lista global de espécies ameaçadas.  
Família Espécie Nome comum Hábito Origem Raras Ameaça 

Orchidaceae Oncidium hookerii Rolfe orquídea ep N C - 

Orchidaceae Oncidium loefgrenii Cogn.  orquídea ep N C - 

Orchidaceae Oncidium longipes Lindl. orquídea ep N C - 

Orchidaceae Oncidium pulvinatum Lindl. orquídea ep N C - 

Orchidaceae Oncidium sp. orquídea ep N C - 

Orchidaceae 
Pabstiella punctatifolia (Barb.Rodr.) 

Luer 
orquídea terr N C - 

Orchidaceae Phymatidium sp.  orquídea ep N C - 

Orobanchaceae Castilleja arvensis Schltdl. & Cham. castileja hb E R - 

Oxalidaceae Oxalis linarantha Lourteig trevo hb N C - 

Oxalidaceae Oxalis myriophylla A. St.-Hil. trevo hb N C - 

Passifloraceae Passiflora actinia Hook.  maracujá li N C - 

Passifloraceae Passiflora caerulea L.  maracujá li N C - 

Phyllanthaceae Phyllanthus niruri L. quebra-pedra hb N C - 

Phytolaccaceae Rivina humilis L.  rivina, coral hb E R - 

Phytolaccaceae Seguieria guaranitica Speg. - li N C - 

Phytolaccaceae Seguieria parvifolia Benth. - li N C - 

Piperaceae Peperomia catharinae Miq.  peperômia ep N C - 

Piperaceae Peperomia caulibarbis Miq.  peperômia ep N C - 

Piperaceae Peperomia glabella  (Sw.) A.Dietr. peperômia 
 

  C - 

Piperaceae Peperomia hispidula (Sw.) A. Dietr. peperômia ep N C - 

Piperaceae 
Peperomia tetraphylla (G. Forst.) 

Hook & Arn 
peperômia ep N C - 

Piperaceae Peperomia trineuroides Dahlst. peperômia ep N C - 

Piperaceae Peperomia urocarpa Fisch & Mey peperômia ep N C - 

Piperaceae Piper gaudichanianum Kunth 
pimenteira-

do-mato 
arb N C - 

Piperaceae Piper mikanianum (Kunth) Steud. pimenteira arb N C - 

Piperaceae Piper xylosteoides (Kunth) Steud. pimenteira arb N C - 

Plantaginaceae Plantago australis Lam. tanchagem hb N C - 

Plantaginaceae Plantago tomentosa Lam.  tanchagem hb N C - 

Poaceae Andropogon bicornis L.  capim hb N C - 

Poaceae Andropogon lateralis Nees capim hb N C - 

Poaceae Axonopus sp.  capim hb N C - 
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município da Lapa, PR, com respectivas famílias, nomes populares, hábito, origem e frequência de 

ocorrência. Legenda: hábito: av – arbóreo; hb – herbáceo; li – liana; ep – epífita; sp – saprófita. 
Origem: N – nativa; E – exótica. E frequência de ocorrência: C – comuns; R – raras; RR – raríssima; 

Grau de ameaça: PR – Lista estadual de espécies ameaçadas; BR – Lista nacional de espécies 

ameaçadas; IUCN – Lista global de espécies ameaçadas.  
Família Espécie Nome comum Hábito Origem Raras Ameaça 

Poaceae Bromus brachyanthera Döll capim hb N C - 

Poaceae 
Canastra aristella (Döll) Zuloaga & 

Morrone 
capim hb N C - 

Poaceae 
Cortaderia selloana (Schult. & 

Schult. f.) Asch. & Graebn. 
capim hb E C - 

Poaceae Eragrostis airoides Nees capim hb N C - 

Poaceae Eriochrysis cayennensis P.Beauv capim hb N C - 

Poaceae 
Ichnanthus pallens (Sw.) Munro ex 

Benth. 
capim hb N C - 

Poaceae Ichnanthus ruprechtii Doll capim hb N C - 

Poaceae Merostachys multiramea Hack. bambu arb N C - 

Poaceae 
Oplismenus setarius (Lam.) Roem. 

& Schultes 
capim hb N C - 

Poaceae Panicum pilosum Sw.  capim hb N C - 

Poaceae Panicum sp. capim hb N  C  

Poaceae Paspalum compressifolium Swa Hen capim hb N C - 

Poaceae Paspalum maculosum Trin. capim hb N C - 

Poaceae Paspalum paniculatum L.  capim hb N C - 

Poaceae Paspalum plicatulum Michx. capim hb N C - 

Poaceae Pharus glaber Kunth. capim hb N C - 

Poaceae Poa annua L.  capim hb N C - 

Poaceae 
Pseudochinolaena polystachya 

(H.B.K) Stapf.  
capim hb N C - 

Poaceae Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen capim hb N C - 

Poaceae Setaria scabrifolia (Nees) Kunth capim hb N C - 

Poaceae Setaria sulcata Raddi capim hb N C - 

Poaceae Trachypogon spicatus (L.f.) Kuntze capim hb N  C - 

Podocarpaceae 
Podocarpus lambertii Klotzsch ex 

Endl. 

pinheiro-

bravo 
av N R IUCN 

Polygalaceae 
Monnina tristaniana A. St.-Hil & 

Moq.  
- hb N C - 

Polygalaceae Polygala brasiliensis L. zig hb N C - 

Polygalaceae Polygala campestris Gardner zig hb N C - 
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município da Lapa, PR, com respectivas famílias, nomes populares, hábito, origem e frequência de 

ocorrência. Legenda: hábito: av – arbóreo; hb – herbáceo; li – liana; ep – epífita; sp – saprófita. 
Origem: N – nativa; E – exótica. E frequência de ocorrência: C – comuns; R – raras; RR – raríssima; 

Grau de ameaça: PR – Lista estadual de espécies ameaçadas; BR – Lista nacional de espécies 

ameaçadas; IUCN – Lista global de espécies ameaçadas.  
Família Espécie Nome comum Hábito Origem Raras Ameaça 

Polygalaceae 
Polygala lancifolia A. St.-Hil. & 

Moq.  
zig hb N C - 

Polygalaceae Polygala longicaulis Kunth zig hb N C - 

Polygonaceae Polygonum hydropiperoides Michx. - hb N C - 

Polygonaceae Polygonum punctatum Elliott. - hb N C - 

Polypodiaceae 
Campyloneurum austrobrasilianum 

(Alston) de la Sota 
samambaia ep N C - 

Polypodiaceae 
Campyloneurum nitidum (Kaulf.) C. 

Presl.  
samambaia ep N C - 

Polypodiaceae Campyloneurum minus Fée samambaia ep N C - 

Polypodiaceae 
Micrograma squamulosa (Kaulf.) de 

la Sota 
samambaia ep N C - 

Polypodiaceae 
Pecluma pectinatiformes (Lindm.) 

M.G. Price 
samambaia ep N C - 

Polypodiaceae 
Pecluma recurvata (Kaulf.) M. G. 

Price 
samambaia ep N C - 

Polypodiaceae Pecluma sicca (Lindm.) M. G. Price samambaia ep N C - 

Polypodiaceae 
Pleopeltis angusta Humb. & Bonpl. 

ex Kunth 
samambaia ep N C - 

Polypodiaceae 
Pleopeltis macrocarpa (Willd.) 

Kaulf. 
samambaia ep N C - 

Polypodiaceae Pleopeltis pleopeltifolia (Raddi)  samambaia ep N C - 

Polypodiaceae 
Polypodium catharinae Langsd. & 

Fisch. 
samambaia ep N C - 

Polypodiaceae Polypodium hisutissimum Raddi samambaia ep N C - 

Polypodiaceae 
Polypodium meniscifolium Langsd. 

& Fisch.  
samambaia ep N C - 

Polypodiaceae 
Serpocaulon catharinae (Langsd. & 

Fisch.) A. R. Sm. 
samambaia ep N C - 

Primulaceae 
Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex 

Roem. & Schult. 
capororoca av N C - 

Primulaceae Myrsine parvula (Mez) Otegui capororoca arb N C - 

Primulaceae Myrsine umbellata Mart.  capororocão av N C - 

Proteaceae Roupala meisneri Sleumer - av N R - 

(continua) 
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Tabela 02 - Lista das espécies da flora com ocorrência registrada na RPPN Uru, localizada no 

município da Lapa, PR, com respectivas famílias, nomes populares, hábito, origem e frequência de 

ocorrência. Legenda: hábito: av – arbóreo; hb – herbáceo; li – liana; ep – epífita; sp – saprófita. 
Origem: N – nativa; E – exótica. E frequência de ocorrência: C – comuns; R – raras; RR – raríssima; 

Grau de ameaça: PR – Lista estadual de espécies ameaçadas; BR – Lista nacional de espécies 

ameaçadas; IUCN – Lista global de espécies ameaçadas.  
Família Espécie Nome comum Hábito Origem Raras Ameaça 

Proteaceae 
Roupala montana Aubl. var. 

bralisiensis (Klotzsch) K.S. Edwards  

carvalho 

brasileiro 
av N C - 

Pteridaceae Adiantopsis chlorophylla (Sw.) Fee samambaia hb N C - 

Pteridaceae Adiantum raddianum C. Presl avenca hb N C - 

Pteridaceae 
Doryopteris concolor (Langsd. & 

Fisch.) J.Sm.  
samambaia hb N C - 

Pteridaceae Eriosorus myriophyllus (Sw.) Copel. samambaia hb N C - 

Pteridaceae Pteris decurrens C. Presl samambaia hb N C - 

Pteridaceae Vittaria lineata (L.) Sm. vitaria ep N C - 

Rhamnaceae  Gouania ulmifolia Hook. & Arn. - av N C - 

Rhamnaceae  Rhamnus sphaerosperma Swartz canjica av N C - 

Rhamnaceae  Scutia buxifolia Ruiss.  - av N C - 

Rosaceae Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. ameixa av E C - 

Rosaceae Prunus myrtifolia (L.) Urban 
pessegueiro-

bravo 
av N C - 

Rosaceae Rubus brasiliensis Mart. amora hb N C - 

Rosaceae Rubus rosifolius J. Sm. amora hb N C - 

Rosaceae Rubus urticifolius Poir. amora hb N R - 

Rubiaceae 
Borreria eryngioides (Cham. & 

Schltdl.) Kuntze 
borreria hb N C - 

Rubiaceae 
Borreria palustris (Cham. & 

Schltdl.) Delprete  
borreria hb N C - 

Rubiaceae 
Borreria paranaensis (E.L. Cabral & 

Bacigalupo Delprete) 
borreria hb N C - 

Rubiaceae Borreria poaya A. St.-Hil borreria hb N C - 

Rubiaceae Chomelia obtusa Cham. & Schltdl. viuvinha arb N C - 

Rubiaceae 
Coccocypselum lanceolatum 

(Ruiz.& Pav.) Pers 

azulzinha-do-

bosque 
hb N C - 

Rubiaceae Coccocypselum pulchellum Cham.  
baga-de-

capitão 
hb N C - 

Rubiaceae 
Coccocypselum reitzii LB Smith & 

Downs. 

baga-de-

capitão 
hb N C - 

Rubiaceae Cordiera concolor (Cham.) Kuntze tipo-jasmim arb N C - 

(continua) 
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Tabela 02 - Lista das espécies da flora com ocorrência registrada na RPPN Uru, localizada no 

município da Lapa, PR, com respectivas famílias, nomes populares, hábito, origem e frequência de 

ocorrência. Legenda: hábito: av – arbóreo; hb – herbáceo; li – liana; ep – epífita; sp – saprófita. 
Origem: N – nativa; E – exótica. E frequência de ocorrência: C – comuns; R – raras; RR – raríssima; 

Grau de ameaça: PR – Lista estadual de espécies ameaçadas; BR – Lista nacional de espécies 

ameaçadas; IUCN – Lista global de espécies ameaçadas.  
Família Espécie Nome comum Hábito Origem Raras Ameaça 

Rubiaceae 
Coussarea contracta (Walp.) Mull. 

Arg 
cinzeiro-preto arb N C - 

Rubiaceae Diodia sp.  diodia hb N C - 

Rubiaceae 
Emmeorhiza umbellata  (Spreng.) 

K.Schum 
- hb N C - 

Rubiaceae 
Galianthe chodatiana (Standl.) E. L. 

Cabral 
galiante hb N C - 

Rubiaceae 
Galianthe longifolia (Standl.) E. L. 

Cabral 
galiante hb N C - 

Rubiaceae 
Galium hypocarpium (L.) Endl. ex 

Griseb. 
saco-de-touro hb N C - 

Rubiaceae 
Guetarda uruguaiensis Cham. & 

Schltdl. 
- arb N C - 

Rubiaceae Manettia luteo-rubra (Vell.) Benth 
fruto-de-

papagaio 
li N C - 

Rubiaceae Manettia paraguariensis Chodat  
fruto-de-

papagaio 
li N C - 

Rubiaceae Palicourea australis C.M.Taylor erva-de-rato arb N C - 

Rubiaceae Palicourea marcgravii A. St. -Hil erva-de-rato arb N R - 

Rubiaceae Psychotria carthaginensis Jacq.  pasto-de-anta arb N C - 

Rubiaceae Psychotria fluminensis Vell.  pasto-de-anta arb N C - 

Rubiaceae 
Psychotria leiocarpa Cham. & 

Schltdl. 

pasto-de-anta 
arb N C - 

Rubiaceae 
Psychotria sessellis (Vell.) Mull. 

Arg. 

pasto-de-anta 
arb N C - 

Rubiaceae Psychotria stachyoides Bonth. pasto-de-anta hb N C - 

Rubiaceae Psychotria suterella Müll.Arg. pasto-de-anta arb N C - 

Rubiaceae Psychotria vellosiana Benth. pasto-de-anta arb N C - 

Rubiaceae Randia armata (Sw.) DC.  pasto-de-anta arb N C - 

Rubiaceae 
Rudgea jasminoides (Cham.) 

Müll.Arg. 

grenal-de- 

noiva 
arb N C - 

Rubiaceae 
Rudgea parquioides (Cham.) Mull. 

Arg 

grenal-de-

noiva 
arb N C - 

(continua) 

       



80 

 
Tabela 02 - Lista das espécies da flora com ocorrência registrada na RPPN Uru, localizada no 

município da Lapa, PR, com respectivas famílias, nomes populares, hábito, origem e frequência de 

ocorrência. Legenda: hábito: av – arbóreo; hb – herbáceo; li – liana; ep – epífita; sp – saprófita. 
Origem: N – nativa; E – exótica. E frequência de ocorrência: C – comuns; R – raras; RR – raríssima; 

Grau de ameaça: PR – Lista estadual de espécies ameaçadas; BR – Lista nacional de espécies 

ameaçadas; IUCN – Lista global de espécies ameaçadas.  
Família Espécie Nome comum Hábito Origem Raras Ameaça 

Solanaceae Brunfelsia cuneifolia J.A. Schmidt manacá arb N C - 

Solanaceae Brunfelsia uniflora (Pohl.) D. Don manacá arb N C - 

Solanaceae 
Brunfelsia pauciflora (Cham. & 

Schltdl.) Benth. 

manacá-de-

jardim 
arb 

N 
R - 

Solanaceae 
Calibrachoa cf.excelens (R.E.Fr.) 

Wijsman 
mini-petunia hb N C - 

Solanaceae 
Calibrachoa linoides (Sendtn.) 

Wijsman 
mini-petunia hb N C - 

Solanaceae 
Capsicum tomentosum (Sendtn.) 

Kuntze 
pimenta-aji arb N C - 

Solanaceae Cestrum corymbosum Schltdl. 
coerana-

amarela 
arb N C - 

Solanaceae Cestrum intermedium Schltdl. coerana arb N C - 

Solanaceae 
Dyssochroma longipes (Sendtln). 

Miers 
- hb N R - 

Solanaceae Solanum aculeatissimum Jacq. joá-bravo hb N  C - 

Solanaceae Solanum americanum Mill.  erva-moura hb N C - 

Solanaceae 
Solanum corymbiflorum (Sendtn.) 

Bohs 

baga-de-

veado 
arb N C - 

Solanaceae Solanum didymum Dunal - arb N C - 

Solanaceae Solanum diploconos (Mart.) Sendtn.  
baga-de-

bugre 
li N C - 

Solanaceae Solanum gemellum Mart. Ex Sendtn. - li N C - 

Solanaceae Solanum granuloso-leprosum Dunal joá arb N C - 

Solanaceae Solanum mauritianum Scop. 
cuvitinga,fum

o-bravo 
arb N C - 

Solanaceae Solanum megalochiton Mart.  - arb N C - 

Solanaceae Solanum pseudocapsicum L.  
laranjinha-do-

mato 
arb N C - 

Solanaceae Solanum pseudoquina A. St.-Hil.  canema arb N C - 

Solanaceae Solanum ramulosum Sendtn. - hb N C - 

Solanaceae Solanum sanctaecatharinae Dunal joá-manso av N C - 

Solanaceae Solanum variabile Mart.  
jurubeba-

velame 
arb N C - 

(continua) 
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Tabela 02 - Lista das espécies da flora com ocorrência registrada na RPPN Uru, localizada no 

município da Lapa, PR, com respectivas famílias, nomes populares, hábito, origem e frequência de 

ocorrência. Legenda: hábito: av – arbóreo; hb – herbáceo; li – liana; ep – epífita; sp – saprófita. 
Origem: N – nativa; E – exótica. E frequência de ocorrência: C – comuns; R – raras; RR – raríssima; 

Grau de ameaça: PR – Lista estadual de espécies ameaçadas; BR – Lista nacional de espécies 

ameaçadas; IUCN – Lista global de espécies ameaçadas.  
Família Espécie Nome comum Hábito Origem Raras Ameaça 

Symplocaceae Symplocos laxiflora Benth.  maria-mole av N C - 

Symplocaceae Symplocos tenuifolia Brand.  maria-mole av N C - 

Symplocaceae Symplocos uniflora  (Pohl) Benth. maria-mole av N C - 

Thelypteridaceae 
Macrothelypteris torresiana 

(Gaudich.) Ching 
samambaia hb N C - 

Thelypteridaceae 
Thelypteris decussata (L.) Proctor 

(C. Chr.) A.R. Sm. 
samambaia hb N C - 

Thymelaeaceae 
Daphnopsis fasciculata (Meissn.) 

Nevl.  

embira-

branca 
arb N C - 

Thymelaeaceae Daphnopsis recemosa Griseb. embira arb N C - 

Turneraceae Piriqueta taubatensis (Urb.) Arbo - hb N C - 

Urticaceae Pilea pubescens Liebm. - hb N C - 

Urticaceae 
Urera baccifera (L.) Gaudich. ex 

Wedd. 
urtigão arb N C - 

Verbenaceae 
Aegiphila integrifolia (Jacq.) 

Moldenke 
tamanqueira arb N C - 

Verbenaceae Duranta vestita Cham. 
espora-de-

galo 
arb N C - 

Verbenaceae Lantana camara L. 
cambará-de-

cheiro 
arb N C - 

Verbenaceae Lantana fucata Lindl.  cidreira-brava arb N C - 

Verbenaceae Lippia brasiliensis (Link) T. Silva lipia hb N C - 

Verbenaceae Lippia turnerifolia Cham. lipia hb N C - 

Verbenaceae Verbena hirta Spreng.  verbena hb N C - 

Verbenaceae Vitex megapotamica Cham.  tarumã av N C - 

Violaceae Hybanthus parviflorus (L.f.) Baill.  - hb N C - 

Violaceae Viola cerasifolia A.St.-Hil.  - hb N C - 

Winteraceae Drymis brasiliensis Miers. cataia arb N C - 
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 A pesquisa apontou que 21,93% das espécies são arbóreas, 16,49% são arbustivas, 

41,40% são herbáceas, 13,16% são epífitas, 6,84% são lianas (trepadeiras) e apenas uma 

espécie de saprófita (correspondendo a 0,18 %) foi encontrada, conforme apresenta a Figura 

05.   

 

Figura 05 - Porcentagem das espécies arbóreas, arbustivas, herbáceas, epífitas, lianas e saprófitas 

levantadas na RPPN Uru, Lapa, PR. 

 

 Das espécies levantadas, oito são exóticas, sendo uma invasora de hábito arbóreo 

Eriobotrya japonica (Rosaceae) e as demais casuais de hábito herbáceo: Castilleja arvensis 

(Orobanchaceae); Cortaderia selloana (Poaceae); Crepis japonica (Asteraceae); 

Nothoscordum bonariense (Amaryllidaceae); Rivina humilis (Phytolaccaceae); Veronica 

arvensis (Scrophulariaceae); Veronica chamaedrys (Scrophulariaceae).   

 As espécies exóticas de hábito herbáceo encontradas na RPPN Uru podem ser 

classificadas como casuais, representando baixo risco as espécies nativas, pois, de acordo com 

Horowitz et al. (2013), estas sobrevivem no ambiente sem deixar descendentes e se extinguem 

no local após completarem seu ciclo de vida. Entre as exóticas, apenas Eriobotrya japonica é 

classificada como persistente e invasora, ou seja, que se adapta, reproduz, pode deixar 

descendentes e persistir no ambiente; ou ainda proliferar, dispersar e colonizar novos 

territórios e que se tornar dominantes nos ambientes em que ocorre (SHARMA et al., 2004; 

PIVELLO, 2008; ZILLER, 2000; HOROWITZ et al., 2013).  

 O levantamento apontou a ocorrência de 16 espécies classificadas de acordo com o 

grau de ameaça estadual (IAP, 2008), nacional (MMA, 2008), internacional (IUCN, 2013): 

Dyschoriste hygrophiloides (Acanthaceae), Heteropsis flexuosa (Araceae), Araucaria 

angustifolia (Araucariaceae), Lepismium warmingianum (Cactaceae), Maytenus ilicifolia 

Arbóreo  

21,93% 

Arbustivo 

16,49% 
Herbáceo 

41,40% 

Lianas 

6,84% 

Epífitas 

13,16% 

Saprófitas 
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(Celastraceae), Dicksonia sellowiana (Dicksoniaceae), Albizia edwalii (Fabaceae), 

Hymenophyllum fragile (Hymenophyllaceae), Ocotea nutans, Ocotea odorifera e Ocotea 

porosa (Lauraceae), Lafoensia pacari (Lytrhraceae), Cedrella fissilis (Meliaceae), 

Podocarpus lambertii (Podocarpaceae), Zanthoxylum kleinii (Rutaceae) e Casearia 

lasiophylla (Salicaceae).  

 Além das espécies ameaçadas, foi encontrada uma espécie com raros registros para o 

Estado do Paraná: Mimosa per-dusenii Burkart (Fabaceae - Mimosoideae) (Fig. 06), 

constatada pela consulta ao MBM. A presença de tais espécies revela a importância da 

conservação da RPPN e fragmentos adjacentes (CORDEIRO; RODRIGUES, 2007). 

 
Figura 06 - Espécie raríssima Mimosa per-dusenii Burkart (Fabaceae – Mimosoideae) em estágio 

reprodutivo (25º48’11’’S e 49º41’27’’W). A – Indivíduos com inflorescências (flores em pré-antese, 
antese e pós-antese); B – Indivíduo com frutos.  

 

 

O levantamento fitossociológico da RPPN Uru amostrou 464 indivíduos arbóreos 

pertencentes a 73 espécies e 29 famílias (Tab. 03). A densidade total foi de 2320 indivíduos 

por ha, considerada elevada em comparação com outros estudos da região Sul (SEGER et al., 

2005). A diversidade de espécies na RPPN Uru, calculada pelo índice de Shannon (H’), foi de 

3,5 e Equabilidade de Pielou (J’) de 0,8.  O índice de Simpson (C) de 0,053 mostrou que a 

chance de encontrar dois indivíduos pertencentes à mesma espécie em área próximas foi 

baixa, sendo um indicativo da diversidade da FOM.  

 

 

 

 

a B A B 
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Tabela 03 - Parâmetros fitossociológicos das espécies arbóreas amostradas na RPPN Uru, Lapa, PR. 

Onde: Nº: número de indivíduos amostrados; DA: densidade absoluta (ind/ha); DR: densidade relativa 

(%); FA: frequência absoluta (%); FR: frequência relativa (%); DoA: dominância absoluta (%);  DoR: 
dominância relativa (%); VI: valor de importância (%)                                                  

Espécies Nº DA DR FA FR DoA DoR VI 

1 Myrcia pulchra 62 310 13,36 65 5,8 641,71 0,49 19,65 

2 Podocarpus lambertii 51 255 10,99 60 5,36 1859,7 1,41 17,76 

3 Myrcia splendens 50 250 10,78 60 5,36 882,87 0,67 16,81 

4 Araucaria angustifolia 20 100 4,31 60 5,36 7838,06 5,95 15,62 

5 Cedrela fisilis 4 20 0,86 10 0,89 16054,1 12,19 13,94 

6 Ocotea porosa 5 25 1,08 15 1,34 13872,6 10,53 12,95 

7 Myrsine umbellata 29 145 6,25 50 4,46 745,51 0,57 11,28 

8 Casearia decandra 23 115 4,96 50 4,46 1018,14 0,77 10,19 

9 
Cryptocarya 

aschersoniana 
1 5 0,22 5 0,45 10621,2 8,06 8,73 

10 Mollinedia clavigera 18 90 3,88 35 3,13 252,83 0,19 7,2 

11 Ocotea odorifera 12 60 2,59 25 2,23 3001,56 2,28 7,1 

12 Clethra scabra 11 55 2,37 35 3,13 1363,3 1,04 6,54 

13 Myrcia guianensis 13 65 2,8 35 3,13 339,84 0,26 6,19 

14 
Cinnamomum 

amoenum 
9 45 1,94 20 1,79 3060,51 2,32 6,05 

15 Sloanea sp. 1 5 0,22 5 0,45 7035,03 5,34 6,01 

16 Casearia sylvestris 12 60 2,59 30 2,68 711,79 0,54 5,81 

17 Piptocarpha regnellii 4 20 0,86 20 1,79 3035,88 2,31 4,96 

18 Ocotea pulchella 5 25 1,08 20 1,79 2364,85 1,8 4,67 

19 
Piptocarpha 

angustifolia 
3 15 0,65 15 1,34 3226,59 2,45 4,44 

20 
Campomanesia 

xanthocarpa 
7 35 1,51 20 1,79 1356,72 1,03 4,33 

21 Dalbergia brasiliensis 5 25 1,08 25 2,23 1286,66 0,98 4,29 

22 Drimys brasiliensis 4 20 0,86 15 1,34 2552,41 1,94 4,14 

23 Ocotea indecora 6 30 1,29 15 1,34 1927,26 1,46 4,09 

24 Ilex paraguariensis 7 35 1,51 20 1,79 747,46 0,57 3,87 

                                                                                                                                                 (continua) 

 
 

 

 

                                                                                                                                 



85 

 
Tabela 03 - Parâmetros fitossociológicos das espécies arbóreas amostradas na RPPN Uru, Lapa, PR. 

Onde: Nº: número de indivíduos amostrados; DA: densidade absoluta (ind/ha); DR: densidade relativa 

(%); FA: frequência absoluta (%); FR: frequência relativa (%); DoA: dominância absoluta (%);  DoR: 
dominância relativa (%); VI: valor de importância (%)                                                                                                                                                             

Espécies Nº DA DR FA FR DoA DoR VI 

25 
Campomanesia 

guabirova 
1 5 0,22 5 0,45 3790,61 2,88 3,55 

26 Myrceugenia euosma 3 15 0,65 15 1,34 1438,1 1,09 3,08 

27 
Calyptrantes 

grandiflora 
1 5 0,22 5 0,45 3160,03 2,4 3,07 

28 
Vernonanthura 

discolor 
2 10 0,43 5 0,45 2818,67 2,14 3,02 

29 Ocotea nutans 1 5 0,22 5 0,45 2866,24 2,18 2,85 

30 Jacaranda puberula 2 10 0,43 10 0,89 1990,45 1,51 2,83 

31 Albizia polycephala 1 5 0,22 5 0,45 2771,5 2,1 2,77 

32 Rudgea jasminoides 5 25 1,08 15 1,34 435,96 0,33 2,75 

33 Myrcia hartwegiana 4 20 0,86 15 1,34 684,91 0,52 2,72 

34 
Sebastiana 

commersoniana 
4 20 0,86 10 0,89 1234,07 0,94 2,69 

35 Ilex dumosa 4 20 0,86 15 1,34 635,4 0,48 2,68 

36 Ocotea diospirifolia 2 10 0,43 10 0,89 1796,38 1,36 2,68 

37 Symplocos tenuifolia 5 25 1,08 15 1,34 324,87 0,25 2,67 

38 Myrsine parvula 4 20 0,86 15 1,34 594,69 0,45 2,65 

39 Matayba elaeagnoides 2 10 0,43 10 0,89 1721,54 1,31 2,63 

40 Eugenia uniflora 4 20 0,86 15 1,34 497,61 0,38 2,58 

41 Ilex theezans 4 20 0,86 15 1,34 497,61 0,38 2,58 

42 Lithraea molleoides 3 15 0,65 15 1,34 773,05 0,59 2,58 

43 Psychotia vellosiana 2 10 0,43 10 0,89 1371,22 1,04 2,36 

44 Myrcia undulata 3 15 0,65 15 1,34 302,75 0,23 2,22 

45 Allophylus edulis 2 10 0,43 10 0,89 1119,63 0,85 2,17 

46 Eugenia sp. 1 5 0,22 5 0,45 1872,81 1,42 2,09 

47 Baccharis oreophila 6 30 1,29 5 0,45 417,89 0,32 2,06 

48 Myrsine coriacea 3 15 0,65 10 0,89 661,76 0,5 2,04 

49 Gochnatia polymorpha 2 10 0,43 10 0,89 765,13 0,58 1,9 

50 Mimosa scabrella 3 15 0,65 10 0,89 433,35 0,33 1,87 

51 Roupala montana 1 5 0,22 5 0,45 1338,38 1,02 1,69 

52 Miconia sellowiana 2 10 0,43 10 0,89 351,11 0,27 1,59 

                                                                                                                                                 (continua)                                                                                                                                 
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Tabela 03 - Parâmetros fitossociológicos das espécies arbóreas amostradas na RPPN Uru, Lapa, PR. 

Onde: Nº: número de indivíduos amostrados; DA: densidade absoluta (ind/ha); DR: densidade relativa 

(%); FA: frequência absoluta (%); FR: frequência relativa (%); DoA: dominância absoluta (%);  DoR: 
dominância relativa (%); VI: valor de importância (%).                                                                                                                                                                      

Espécies Nº DA DR FA FR DoA DoR VI 

53 
Zanthoxylum 

astrigerum 
2 10 0,43 10 0,89 351,11 0,27 1,59 

54 Solanum pseudoquina 2 10 0,43 10 0,89 295,03 0,22 1,54 

55 Lamanonia ternata 2 10 0,43 10 0,89 257,96 0,2 1,52 

56 Cyatea corcovadensis 1 5 0,22 5 0,45 1089,97 0,83 1,5 

57 Psidium cattleianum 1 5 0,22 5 0,45 997,74 0,76 1,43 

58 
Nectandra 

megapotamica 
2 10 0,43 5 0,45 368,03 0,28 1,16 

59 Cabralea canjarana 1 5 0,22 5 0,45 624,2 0,47 1,14 

60 
Erythroxylum 

deciduum 
1 5 0,22 5 0,45 624,2 0,47 1,14 

61 Symplocos uniflora 1 5 0,22 5 0,45 580,41 0,44 1,11 

62 Ocotea bicolor 1 5 0,22 5 0,45 538,22 0,41 1,08 

63 Schinus terebinthifolius 1 5 0,22 5 0,45 538,22 0,41 1,08 

64 Eugenia burkartiana 1 5 0,22 5 0,45 458,6 0,35 1,02 

65 
Myrceugenia 

miergiana 
1 5 0,22 5 0,45 458,6 0,35 1,02 

66 Eugenia chlorophylla 1 5 0,22 5 0,45 421,18 0,32 0,99 

67 
Solanum 

sanctaecatharinae 
1 5 0,22 5 0,45 318,47 0,24 0,91 

68 Annona cacans 1 5 0,22 5 0,45 302,75 0,23 0,9 

69 Myrciaria tenella 1 5 0,22 5 0,45 257,96 0,2 0,87 

70 Prunus myrtifolia 1 5 0,22 5 0,45 216,76 0,16 0,83 

71 Prockia crucis 1 5 0,22 5 0,45 179,14 0,14 0,81 

72 Cinnamomum glaziovii 1 5 0,22 5 0,45 179,14 0,14 0,81 

73 Cupania vernalis 1 5 0,22 5 0,45 179,14 0,14 0,81 

Total 464 2320 100 1120 100 - 100 300 
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Os dados apontaram Myrtaceae como a família com maior valor de importância (VI= 

46,41) da RPPN Uru, com os maiores valores de frequência (FR= 11,88) e densidade (DR= 

33,19); seguida de Araucariaceae (VI= 25,98), Lauraceae (VI= 25,12), Meliaceae (VI= 23,41) 

e Podocarpaceae (VI= 21,85). As demais famílias obtiveram valores de importância menores 

que 20, conforme apresenta a Tabela 04. 

 
Tabela 04 - Parâmetros fitossociológicos das famílias arbóreas amostradas na RPPN Uru, Lapa, PR. 

Onde: DA: densidade absoluta (ind/ha); DR: densidade relativa (%); FA: frequência absoluta (%); FR: 

frequência relativa (%); DoA: dominância absoluta (%);  DoR: dominância relativa (%); VI: valor de 
importância (%).  

Famílias DA DR FA FR DoA DoR VI 

Myrtaceae 770 33,19 95 11,88 372,51 1,34 46,41 

Araucariaceae 100 4,31 60 7,5 3919,03 14,17 25,98 

Lauraceae 225 9,7 75 9,38 1671,59 6,04 25,12 

Meliaceae 25 1,08 15 1,88 5656,30 20,45 23,41 

Podocarpaceae 255 10,99 60 7,5 929,85 3,36 21,85 

Demais famílias 940 40,54 490 61,32 15102,1 54,61 156,47 

Total 2315 100 - 100 - 100 300 

 

Entre as espécies com maiores valores de impotância (VI), estão Myrcia pulchra 

(VI= 19,65), seguida de Araucaria angustifolia (VI= 17,76); Myrcia splendens (VI= 16,81); 

Podocarpus lambertii (VI= 15,62), Cedrela fisilis (VI= 13,94) e Ocotea porosa (VI= 12,95). 

Percebeu-se que, em geral, a frequência relativa (FR) foi o parâmetro que forneceu 

os valores com uma distribuição mais uniforme entre as espécies amostradas. Ainda, M. 

pulchra se destaca devido à sua ampla incidência, presente em 65% das parcelas. Scheer et al. 

(2011) estabeleceram M. pulchra como a quarta espécie mais importante (VI = 8), devido à 

sua grande dominância e abundância em trechos na Floresta Densa do Paraná. Observaram 

também que M. splendens, P. lambertii e A. angustifolia estavam presentes em 60% das 

parcelas. 

Observou-se tendência à estabilização da curva espécie-área na amostra (Fig. 07), 

podendo-se inferir que houve suficiência amostral.  
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Figura 07 - Curva espécie-área das amostras de vegetação florestal da RPPN Uru, Lapa, PR.  

 

 

Rocha (2012) identificou no estudo fitossociológico do PE do Monge, Lapa, Paraná, 

34 espécies arbóreas entre os 272 indivíduos amostrados. Foram levantadas 19 famílias, entre 

as mais representativas estão Myrtaceae com seis espécies, distribuídas em quatro gêneros 

(Campomanesia, Eugenia, Myrcia e Psidium) seguida por Lauraceae, com quatro espécies, 

distribuídas em três gêneros (Endlicheria, Nectandra e Ocotea); e Rubiaceae, também com 

quatro espécies, distribuídas em três gêneros (Cordiera, Coussarea e Psychotria). A 

Densidade Absoluta (DA) foi estimada em 4533 ind./ha. A espécie Coussarea contracta 

apresentou os maiores valores de freqüência absoluta e relativa e a espécie Myrcia falax  

obteve os maiores valores para Dominância Absoluta (DoA) e Relativa (DoR), bem como 

maior de Valor de Importância (VI).  

Estudo realizado por Seguer (2005), em fragmento de Floresta com Araucária em 

Pinhais, Estado do Paraná, também indicou a família Myrtaceae como mais representativa, 

seguida por Flacourtiaceae. Para Santos et al. (2012), em fragmento de Floresta com 

Araucária em Faxinal dos Guedes, Santa Catarina, Lauraceae e Myrtaceae foram as famílias 

mais representativas em número de espécies (7 e 4, respectivamente). 

Araucariaceae, representada por A. angustifolia (araucária), foi a segunda família e 

espécie com maior valor de importância na RPPN Uru. Foram amostradas nas 12 parcelas, o 

que representa uma densidade absoluta de 100 ind./ha, evidenciando a formação típica e 

composição da Floresta com Araucária, onde ocorrem associações complexas e a araucária 

tem uma participação expressiva na fitofisionomia (RODERJAN et al., 2002). 

As famílias mais representativas em número de espécies nesta pesquisa foram as 

mesmas encontradas em áreas de Floresta de Araucária, onde a riqueza das espécies de 

Myrtaceae e Lauraceae é notável (KOZERA et al., 2006), enquanto Fabaceae, Euphorbiaceae, 

Aquifoliaceae, Salicaceae e Rubiaceae exibem números expressivos nesta formação 
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(KOZERA et al., 2006). Assim, a prevalência dessas famílias em número de espécies mostra a 

importância estrutural em áreas de Floresta com Araucária e caracteriza as florestas com 

araucária no Paraná. 

A riqueza florística da RPPN Uru (H '= 3,5 e J' = 0,82) indica a ausência de 

predominânica de uma ou poucas espécies sobre os outros e a diversidade das áreas 

protegidas no Paraná. O valor do índice de diversidade de Shannon encontrado para este 

estudo (H ' = 3,5) ficou acima da maioria dos obtidos em outros levantamentos 

fitossociológicos em FOM (Tabela 05), demonstrando que o fragmento florestal da RPPN 

Uru apresenta alta diversidade de espécies.  

Tabela 05 - Comparação entre autores, tipologia florestal, localização, área (em hectares), número de 
espécies e índices de diversidade de espécies calculada pelo índice de Shannon - Weaver (H ') para 

remanescentes de Floresta Ombrófila Mista (FOM).  

Autores  Tipologia  Local Área (ha)  Espécies H ' 

Seguer et al. (2005) 
FOM 

Alterada 
Pinhais (PR) 11,62 44 2,18 

Kozera et al. (2006) FOM Curitiba (PR) 17,5 97 2,70 

Cordeiro e Rodrigues (2007) FOM Guarapuava (PR) 41 45 2,79 

Santos et al. (2012) FOM Faxinal dos Guedes (SC) 6 36 2,79 

Barddal et al. (2004) 
FOM 

Aluvial  
Araucária (PR) - 39 2,89 

Nascimento et al. (2001) FOM Nova Prata (RS) 720 54 3,00 

Este estudo FOM Lapa (PR) 128,67 73 3,5 

Carmo e Assis (2012) FOM Tibagi (PR) 789,97 140 4,1 

 
Seguer et al. (2005) encontraram índice (H ') de 2,18 em vegetação fragmento 

alterado em Pinhais (PR), Estado do Paraná, com 44 espécies amostradas. Kozera et al. (2006) 

encontraram o índice de diversidade de 2,7 em fragmento de FOM de um parque de Curitiba 

(PR). Cordeiro e Rodrigues (2007) estudaram a diversidade e a estrutura de espécies arbóreas 

em fragmento de Floresta com Araucária em Guarapuava (PR), onde 45 espécies foram 

amostradas, resultando em um índice de diversidade de Shannon (H ') de 2,79. Santos et al. 

(2012) também obtiveram o índice de Shannon (H ') de 2,79 para a diversidade de um 

fragmento de FOM em Faxinal dos Guedes (SC), em que foram amostradas 36 espécies. 

Barddal et al. (2004) estudaram as comunidades de plantas aluviais em FOM em Araucária 

(PR). Embora localizadas em áreas de proteção permanente, o índice de diversidade (H ') foi 

de 2,83. Nascimento et al. (2001) encontraram índice de Shannon (H ') de 3,0 em 720 ha do 

município de Nova Prata (RS) e Carmo e Assis (2012) encontraram H ' de 4,1 no em 789 ha 

do Parque Estadual do Guartelá, município de Tibagi (PR).  
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O estudo florístico e fitossociológico possibilitou a relação entre as parcelas e a 

constituição de um mosaico da sucessão da vegetação com o mapeamento das fitofisionomias 

da RPPN Uru. Foi constatado que de 128,67 ha desta unidade de conservação, 76,07% são de 

área florestal, 23,6 % são áreas de campos naturais e apenas 0,24% são áreas de administração 

e visitação (Fig. 08).  

 

Figura 08 - Área florestal e de campos naturais na RPPN Uru, Lapa, PR, evidenciando o mosaico da 

sucessão da vegetação nos estágios inicial, médio e avançado.  

 

Na análise qualitativa dos estágios sucessionais florestais, observou-se áreas de 

sucessão inicial, média e avançada. O estágio inicial representa 5,35% da RPPN Uru e se 

caracterizou pela fisionomia herbácea, arbustiva e poucas arbóreas, com a presença de 

espécies predominantemente heliófitas. Foram observadas poucas epífitas, lianas herbáceas 

abundantes e serapilheira pouco decomposta. Os dados estão de acordo com o proposto por 

Brasil (1994), que caracteriza o estágio de sucessão inicial para o Estado do Paraná. Para 

Malta et al. (2012), no estágio inicial as espécies lenhosas ocorrentes variam entre uma a dez 

espécies de crescimento rápido, com até 10 m de altura e vida média é curta. Geraldino et al. 
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(2010) citam as espécies mais comuns para o estágio inicial de sucessão: bracatinga (Mimosa 

scabrella), vassourão (Vernonia discolor), aroeira (Schinus terebenthifolius), taquara 

(Merostachis sp;), todas registradas na sucessão inicial da RPPN Uru.  

O estágio médio de sucessão representa 31,03% da RPPN Uru, onde predominam 

espécies arbustivas e arbóreas, com ausência de espécies da família Poaceae. Foram 

observadas em campo características deste estágio de sucessão que confirmam o descrito por 

Brasil (1994): espécies lenhosas do dossel entre 8 e 17 metros e com crescimento moderado; 

tempo de vida médio e pouca regeneração; poucas epífitas, lianas lenhosas raras e poucas 

gramíneas. De acordo com Malta et al. (2012), a serapilheira apresenta variações de espessura 

conforme a estação do ano e localização. Para Cordeiro e Rodrigues (2007), as espécies mais 

comuns, indicadoras do estágio médio de sucessão são: congonha (Ilex theezans), vassourão-

branco (Piptocarpha angustifolia), canela-guaica (Ocotea puberula), cedro-rosa (Cedrela 

fissilis), ipê (Handroanthus chrysotrichus), todas encontradas na RPPN Uru.  

Por último, o estágio sucessional avançado, representou a maior parte da RPPN Uru 

com 39,69% da área, em que foram observadas as seguintes características: formação de um 

dossel fechado e uniforme; presença de mais de dois estratos de espécies predominantemente 

ombrófilas de crescimento lento e vida longa; altura superior a 15 m; intensa regeneração; e 

decomposição da serapilheira. O constatado em campo está de acordo com o proposto na 

Resolução n
o 

002 do CONAMA (BRASIL, 1994) para estágio avançado de sucessão. As 

epífitas e lianas lenhosas se mostraram abundantes e as lianas herbáceas raras. Bianchi et al. 

(2012) observaram elevada riqueza da flora de epífitos vasculares na área de ecótono entre as 

Floresta Densas e Floresta com Araucária, no Parque Estadual Marumbi no Paraná, mas com 

maior riqueza na Floresta Densa, se comparado à Floresta com Araucária. Para os 

pesquisadores, a riqueza elevada pode ser explicada pela elevada umidade e pelas 

características ecológicas da área florestal. 

As espécies mais comuns, indicadoras do estágio avançado de sucessão, entre outras, 

podem ser consideradas: araucária (Araucaria angustifolia), imbuia (Ocotea porosa), figueira 

(Ficus sp.), canela (Ocotea nutans), tapiá (Alchornea triplinervia) (MALTA et al., 2012). 

Além destas espécies sugeridas por Malta et al. (2012), observou-se na RPPN Uru a 

regeneração de canela-sassafrás (Ocotea odorifera), miguel-pintado (Cupania vernalis) e 

cedro-rosa (Cedrela fissilis). Também foi notável a representatividade da família Rubiaceae 

no sub-bosque, já relatada por Vargas e Oliveira (2007) no Rio Grande do Sul e Fonseca et al. 

(2008) no sudeste, com observação dos gêneros Psychotria (7 espécies), Rudgea e Palicourea 

(2 espécies cada).  
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Na porção de campos da RPPN Uru foi observada uma cobertura herbácea contínua 

composta por gramíneas entremeadas por subarbustos isolados. Segundo Kozera et al. (2012), 

essa tipologia vegetal ocorre em conjunto com a FOM, formando mosaicos característicos das 

paisagens do Sul do Brasil e abriga riqueza de espécies, com predomínio das famílias 

Asteraceae, Poaceae, Fabaceae, Cyperaceae, Apiaceae, Rubiaceae e Verbenaceae. 

Esta combinação entre as fitofisionomias de FOM, com a incidência típica de A. 

Angustifolia, e campos naturais, representado, por exemplo, pelo gênero Baccharis 

(Asteraceae) e outras espécies herbáceas e arbustivas, sugere que essas formações são 

expressivas em função da região ecotonal, ou seja, pela transição dos ambientes (CARMO; 

ASSIS, 2012). De acordo com Bianchi et al. (2012), ecótono é a região de transição entre as 

duas comunidades, onde ocorre maior riqueza e diversidade de espécies, devido à 

coexistência de vegetação de diferentes ecossistemas. Na RPPN Uru foi observada transição 

entre a Floresta com Araucária e campos naturais (Fig. 09), o que contribui para a riqueza de 

espécies florísticas encontrada (572 espécies, 101 famílias).  

  
Figura 09 - Ecótono entre Floresta com Araucária e campos naturais na RPPN Uru coordenadas 
(25º48’11’’S e 49º41’27’’W). A: Vista terrestre com evidência de espécies gramíneas e ao fundo 

formação florestal; B: Vista aérea, vegetação de campos naturais (com o aceiro visível) e formação 

florestal.  

Tanto a composição florística como a estrutural demonstraram que o fragmento 

florestal da RPPN Uru apresenta espécies típicas da Floresta com Araucária e de campos 

naturais. O padrão estrutural e a presença de espécies ameaçadas de extinção caracterizam o 

fragmento de floresta como em bom estado de conservação. A RPPN Uru tem uma riqueza 

elevada de espécies de plantas, favorecida pela sua localização ecotonal e se caracteriza pela 

combinação de elementos da fitofisionomia Floresta com Araucária, bem como dos campos 

naturais. O conhecimento sobre a flora é um importante subsídio para o planejamento e 

implementação de programas de gestão, conservação e monitoramento. 

B A 
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Outras imagens da vegetação da RPPN Uru podem ser observadas no Apêndice B. 

De maneira geral, constatou-se no PE do Monge a presença das fitofisionomias de FOM, nos 

estágios inicial, médio e avançado, e Estepe Gramíneo-lenhosa. As observações em campo e a 

comparação com dados secundários, principalmente a pesquisa de Rocha (2012) citada 

anteriormente, e a lista florística do Plano de Manejo do parque (IAP, 2002), indicaram que as 

espécies nativas ocorrentes nas UCs Monge e Uru são semelhantes. 

 

3.3  MEIO BIÓTICO – MASTOFAUNA 

 

3.3.1 Metodologia  

 

Para o levantamento da mastofauna de médio e grande porte da RPPN Uru foram 

empregados os métodos de busca direta e indireta descritos por Reis et al. (2010), Lyra-Jorge 

et al. (2008) e Negrão et al. (2006).  

A busca direta consistiu na busca ativa e análise de vestígios, tais como fezes, tocas, 

pegadas e pelos. Os vestígios registrados foram medidos com paquímetro simples (precisão 

entre 0,01 e 0,05 mm), fotografados, interpretados e identificados por meio de guias de campo 

e bibliografia especializada. 

A busca indireta foi feita pelo monitoramento do ambiente, instalação de armadilhas 

fotográficas, levantamento bibliográfico e entrevistas com técnicos de campo familiarizados 

com a área de estudo. As entrevistas incluíram perguntas sobre: quais mamíferos são 

frequentemente avistados nas dependências da RPPN e áreas adjacentes; se são avistados em 

bandos ou sozinhos; qual a frequência de avistamento; e quais os locais. A indicação dos 

locais de observação dos mamíferos foi fundamental e serviu como base para o 

posicionamento das armadilhas fotográficas.  

Os registros dos animais da RPPN Uru foram feitos por meio de vídeos e fotografias 

de armadilhas fotográficas posicionadas estrategicamente em diferentes pontos de passagem 

entre os meses de dezembro de 2013 e junho de 2015. Apenas nos dois primeiros meses da 

pesquisa foram utilizadas iscas para atração dos mamíferos, como frutas, sal e sardinha 

(BITETTI et al., 2013). Ainda, registrou-se frequência e presença das espécies, por meio das 

informações de data, hora e ponto de registro, com a finalidade de estimar um número 

aproximado de indivíduos de cada espécie e os horários de maior atividade (SANTOS et al., 

2013). O levantamento bibliográfico consistiu em reunir dados do Plano de Manejo 
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Preliminar da RPPN Uru (ICMBIO, 2005) e do Plano de Manejo do Parque Estadual do 

Monge (IAP, 2002). 

As informações foram compiladas em uma lista de espécies de mamíferos de médio e 

grande porte registradas na RPPN Uru e com potencial ocorrência no Município da Lapa, 

contendo informações taxonômicas, tipo de registro (fotográfico, entrevista, bibliográfico ou 

vestígio) e classificação de acordo com o grau de ameaça estadual (SEMA, 2010), nacional 

(ICMBIO, 2014), ou mundial (IUCN, 2014) em que a classificação tem como base a redução 

do tamanho da população, diminuição da extensão da área de ocorrlência ou ocupação 

(incluindo fragmentação) e número de indivíduos reprodutivamente ativos. Esses critérios 

categorizam as espécies nas classes: ameaçada (criticamente ameaçada, em perigo, 

vulnerável), quase ameaçada (baixo risco) ou não ameaçada. A categoria de dados 

insuficientes indica que a espécie não tem dados ecológicos disponíveis que permitam seu 

enquadramento nas demais categorias. A nomenclatura adotada e a ordem de apresentação das 

espécies seguem as recomendações de Wilson e Reeder (2005).  

O levantamento da fauna do PE do Monge consistiu em reunir dados bibliográficos 

do Plano de Manejo Preliminar da RPPN Uru (SPVS, 2004) e do Plano de Manejo do Parque 

Estadual do Monge (IAP, 2002). As espécies registradas no PE do Monge foram comparadas 

com a ocorrência estadual, municipal e com as registradas na RPPN Uru.  

 

3.3.2 Resultados  

 

O levantamento apontou 31 espécies de mamíferos de médio e grande porte 

ocorrentes na RPPN Uru, incluídas nas ordens Carnivora (12 espécies), Cingulata (5 

espécies), Rodentia (4 espécies), Artiodactyla (3 espécies), Didelphimorphia (2 espécies), 

Lagomorpha (2 espécies), Primates (2 espécies) e Pilosa (1 espécie), conforme apresenta a 

Tabela 06.  
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Tabela 06 - Lista dos mamíferos de médio e grande porte registradas na RPPN Uru e as de potencial 

ocorrência no Município da Lapa, seguidas de seus nomes populares, tipo de registro e categoria de 

ameaça no Estado do Paraná (SEMA, 2010), no Brasil (ICMBIO, 2014) e no mundo (IUCN, 2014). 
Legenda: Tipo de registro: (F) Fotográfico ou armadilha fotográfica; (R) Relato de técnicos de campo; 

(B) Bibliográfico e (V) Vestígio. Categorias de ameaça no Brasil e no Mundo: (CR) criticamente 

ameaçada; (EN) Em perigo; (VU) Vulnerável; (NT) Quase ameaçada; (DD) Dados insuficientes e 

(LC) Risco menor. 

O
rd

em
 

F
am

ília 

Nome científico 
Nome 

popular 

Tipo de 

registro 

Categoria de ameaça 

Paraná Brasil IUCN 

Artiodactyla      

     Cervidae  
 

   

          Mazama gouazoubira (G. Fischer, 1814) veado-

catingueiro 
F,B,R,V LC - LC 

           Ozotoceros bezoarticus (Linnaeus, 1758) veado-
campeiro 

B CR VU NT 

     Tayassuidae  
    

            Pecari tajacu (Linnaeus, 1758) cateto B VU - LC 

Carnivora  
    

      Canidae  
    

            Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) graxaim F,B,V LC - LC 

            Lycalopex gymnocercus (G. Fischer, 

1814) 

graxaim-do-

campo 
B - - LC 

            Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815) lobo-guará B VU VU NT 

      Felidae  
    

            Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) jaguatirica F,B,R,V VU VU LC 

            Leopardus guttulus (Hensel, 1872) gato-do-

mato-

pequeno 

B,F,R,V VU VU VU 

            Puma concolor (Linnaeus, 1771) onça-parda B,R,F,V VU VU LC 

            Puma yagouaroundi (Lecépéde, 1809) jaguarundi B,R,F,V DD - LC 

       Procyonidae  
    

           Procyon cancrivorous (G. [Baron] Cuvier, 

1798) 

mão-pelada 
F,B, LC - LC 

            Nasua nasua (Linnaeus, 1766) quati B,R,F,V LC - LC 

      Mustelidae   
    

            Lontra longicaudis (Olfers, 1818) lontra B,R,V NT NT DD 

            Eira barbara (Linnaeus, 1758) irara B,R,F,V LC - LC 

            Galictis cuja (Molina, 1782) furão B - - LC 

Cingulata      

      Dasypodidae      

              Cabassous tatouay (Desmarest, 1804) tatu-de-

rabo-mole-

grande 

B,R,F,V DD - LC 

              Dasypus novemcinctus (Linnaeus, 1758) tatu-galinha B,R,F,V LC - LC 

                                                                                                                                                    (continua) 
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Tabela 06 - Lista dos mamíferos de médio e grande porte registradas na RPPN Uru e as de potencial 

ocorrência no Município da Lapa, seguidas de seus nomes populares, tipo de registro e categoria de 

ameaça no Estado do Paraná (SEMA, 2010), no Brasil (ICMBIO, 2014) e no mundo (IUCN, 2014). 
Legenda: Tipo de registro: (F) Fotográfico ou armadilha fotográfica; (R) Relato de técnicos de campo; 

(B) Bibliográfico e (V) Vestígio. Categorias de ameaça no Brasil e no Mundo: (CR) criticamente 

ameaçada; (EN) Em perigo; (VU) Vulnerável; (NT) Quase ameaçada; (DD) Dados insuficientes e 

(LC) Risco menor (continuação). 

O
rd

em
 

F
am

ília 

Nome científico 
Nome 

popular 

Tipo de 

registro 

Categoria de ameaça 

Paraná Brasil IUCN 

Cingulata      

      Dasypodidae  
    

              Dasypus septemcinctus (Linnaeus, 1758) tatuí B,R,V - - LC 

              Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758) tatu-peba B,R LC - LC 

            Dasypus hybridus (Desmarest, 1804) tatu-mulita R,F - - NT 

Didelphimorphia  
    

       Didelphidae  
    

              Didelphis albiventris (Lund, 1840) gambá-de-

orelha-
branca 

B LC - LC 

             Didelphis aurita (Wied-Neuwied, 1826) gambá-de-

orelha-preta 
B,R,F,V LC - LC 

Lagomorpha  
    

         Leporidae  
    

              Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758) tapiti B VU - LC 

             Lepus europaeus (Pallas, 1778) lebre-

europeia 
B, F, R - - - 

Pilosa   
    

        Myrmecophagidae  
    

             Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758) tamanduá-

de-colete 
B, R LC - LC 

Primates  
    

     Cebidae  
    

             Cebus nigritus (Goldfuss, 1809) macaco-
prego 

B DD - NT 

     Atelidae  
    

             Alouatta guariba clamitans (Cabrera, 
1940) 

bugio-ruivo 
B,R,F,V NT VU NT 

Rodentia   
    

     Cuniculidae  
    

             Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) paca B,R,F,V EN - LC 

     Caviidae  
    

              Hydrochoerus hydrochoeris (Brison, 

1792) 

capivara 
B LC - LC 

     Dasyproctidae  
    

              Dasyprocta azarae (Illiger, 1811) cutia B,R,F,V - - DD 

     Erethizontinae  
    

              Sphiggurus villosus (Cuvier, 1823) ouriço-

cacheiro 
B,R LC - LC 
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Das 31 espécies encontradas na RPPN Uru, 25 são incluídas na lista de ameaçadas 

do Paraná (81%), 7 na lista do Brasil (23%) e 30 são ameaçadas internacionalmente, 

representando 97% do total de espécies. Somente uma, Lepus europaeus, não está contida em 

qualquer lista e é considerada espécie exótica para o Brasil.  

As espécies registradas pela análise de vestígios ou em armadilhas fotográficas 

estão incluídas em sete ordens: Carnivora (47%), Cingulata (17%) Rodentia (12%), 

Didelphimorphia (6%), Artiodactyla (6%), Primatas (6%) e Lagomorpha (6%). As espécies 

identificadas em armadilhas fotográficas estão incluídas em 11 famílias. Observou-se uma 

maior ocorrência de espécies Felidae, Dasypodidae e Procyonidae, como mostra a Figura 10.  

 

 

Figura 10 - Ordens e famílias de mamíferos e respectivos números de espécies registradas em campo 

por meio de armadilhas fotográficas ou outros registros (relato de técnicos de campo, bibliográfico e 
vestígios) no período de Dezembro de 2013 a Junho de 2015, em todo perímetro da RPPN Uru. 

 

Das 31 espécies levantadas, 17 foram documentadas por registros de campo 

(armadilha fotográfica ou fotografia) e cinco destas estão na lista de ameaçadas de extinção 

do Paraná, quatro na categoria vulnerável (VU): Leopardus pardalis, Puma concolor; 

Leopardus guttulus, Alouatta clamitans; e somente Cuniculus paca na categoria de perigo 

(EN). Quatro espécies aparecem na lista nacional de espécies ameaçadas na categoria 

vulnerável: Puma concolor, Leopardus pardalis, Leopardus guttulus and Alouatta clamitans, 

as demais não são mencionadas.  

Todas as espécies registradas por armadilhas fotográficas estão contempladas na lista 

da IUCN (2014) (Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e 
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dos Recursos Naturais), sendo enquadradas na categoria de risco menor, com exceção do 

Alouatta clamitans (Fig. 11 A) e Dasypus hybridus (Fig. 11 B) que estão apresentadas como 

quase ameaçadas. Dasypus hybridus apresentou registro inédito para RPPN Uru e vizinhança. 

Sua ocorrência foi registrada por armadilhas fotográficas e também por meio de relatos dos 

técnicos de campo familiarizados com a área de estudo.  

Figura 11 - Espécies listadas como quase ameaçadas pela IUCN (2014) registradas na RPPN Uru, 

entre dezembro de 2013 e junho de 2015. A: Alouatta clamitans (bugio-ruivo); B: Dasypus hybridus 
(tatu-mulita). 

 

Os critérios para a definição de espécies ameaçadas de extinção e suas categorias 

incluem: distribuição, número de registros, presença e estado de conservação (IUCN 2014). 

Os dados obtidos na presente pesquisa são de importância para a riqueza de espécies de RPPN 

Uru, especialmente para aquelas listadas como ameaçadas. 

São confirmadas para o Estado do Paraná, 50 espécies nativas e duas exóticas de 

mamíferos de médio e grande porte (REIS et al., 2010), das quais 60% têm ocorrência 

confirmada para a RPPN Uru.  

As 31 espécies levantadas para a RPPN Uru, indicam o estado de conservação do 

fragmento de 128 ha onde se encontram apenas três espécies a menos do que o obtido por 

Brocardo et al. (2012), que levantaram 34 espécies de mamíferos não voadores de médio e 

grande porte no Parque Estadual Carlos Botelho, em 37.644 ha, localizado no sudeste do 

Estado de São Paulo em uma área de Floresta Ombrófila Densa e com trechos de FOM. 

Situação semelhante foi observada na pesquisa de Valle et al. (2011), em Guarapuava, Paraná, 

em que foram levantadas 33 espécies em 413.500 ha de FOM, manchas de Estepe Gramíneo-

lenhosa degradadas pela atividade agropecuária e faixas de ecótono. 

Santos et al. (2008), em estudo desenvolvido nos Pampas, no Rio Grande do Sul, 

apontaram a ocorrência de 26 espécies nativas em 600 ha de área antropizada, apenas três 

  

 B 
A 
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delas contempladas no Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção do Rio Grande do 

Sul. Para a RPPN Uru, 25 das 31 espécies levantadas estão incluídas na lista de ameaçadas do 

Estado do Paraná.  

Dias e Mikich (2006) identificaram 15 espécies em uma área de 301 ha, com 105 ha 

cobertos com vegetação nativa durante um levantamento da mastofauna de médio e grande 

porte ocorrente em fragmento antropizado de FOM do município de Colombo, no Paraná. 

Segundo Bitetti et al. (2013), as pressões antrópicas exercidas sobre o fragmento afetam 

negativamente a composição faunística, o que favorece as espécies generalistas que podem 

utilizar os recursos das áreas adjacentes aos fragmentos, tornando-se mais abundantes. 

Embora as atividades antrópicas ocorrentes nas proximidades da RPPN Uru 

constituam fator de risco para as populações nativas pelo favorecimento de exóticas, apenas a 

Lepus europaeus foi levantada para a área. Trolle (2003), em estudo desenvolvido no 

Pantanal, no Mato Grosso do Sul, observou que a pecuária intensiva combinada com a 

alteração das paisagens em decorrência da prática de criação de animais, em especial o gado, 

resulta no comprometimento da conservação, principalmente por favorecer o aparecimento de 

espécies típicas de áreas perturbadas.  

As populações de mamíferos podem ser amplamente utilizadas como indicadoras do 

estado de conservação e da gestão sustentável, bem como para o monitoramento de uma área, 

uma vez que comumente são suscetíveis a alterações paisagísticas bruscas e/ou interferência 

humana direta e indireta como a caça e a poluição (VIERIKKO et al., 2010; SANTOS, 

MARAFON, 2013). A aplicação dos indicadores depende dos contextos sócio-culturais e 

biogeográficos, que devem ser levados em consideração ao serem comparados com diferentes 

regiões (VIERIKKO et al., 2010).Vogel et al. (2010) afirmaram que a ausência de registros de 

espécies de felinos indica a vulnerabilidade desses organismos à fragmentação e antropização.  

A ocorrência de quatro espécies de felinos na RPPN Uru (Puma concolor, Leopardus 

pardalis, Leopardus guttulus e Puma yagouaroundi), três delas consideradas vulneráveis para 

o Paraná, indica o potencial da área em abrigar e permitir a manutenção das populações e 

indivíduos que demandam áreas de vida amplas e em bom estado de conservação. Leopardus 

guttulus tem pelagem característica pintada. Este também foi registrado na variação melânica, 

ou seja, indivíduo com toda a pelagem escura. Também foram observados felinos noturnos 

circulando durante período diurno e indivíduos solitários circulando em grupo. Estas situações 

são menos comuns de encontrar, no que se pode concluir que a Reserva propicia condições 

para estes acontecimentos. A Figura 12 mostra os felinos registrados na RPPN Uru.  
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Figura 12 - Espécies de felinos registrados na RPPN Uru, entre dezembro de 2013 e junho de 2015. A: 

Puma concolor (onça-parda); B: Leopardus pardalis (jaguatirica); C: Puma yagouaroundi (gato-

mourisco); D: Leopardus guttulus (gato-do-mato-pequeno) com pelagem pintada (acima) com 
pelagem melânica (abaixo).  

 

A coexistência de diversas populações de mamíferos de médio e grande porte que 

demandam áreas de vida amplas para as suas atividades de alimentação, residência e 

reprodução é potencializada pelo estabelecimento dos corredores ecológicos (BLAZQUEZ-

CABRERA et al., 2014). A conectividade com as áreas protegidas por legislação específica, 

como é o caso das demais Unidades de Conservação localizadas na Lapa, tais como o Parque 

Estadual do Monge, com 333 ha conectivos à RPPN Uru, e a Floresta Estadual do Passa Dois, 

localizada a cerca de 12 km da RPPN, que propiciam a manutenção das populações 

ocorrentes. A conectividade entre as áreas naturais remanescentes é aumentada com a 

presença dos corredores ecológicos, que permite diferentes categorias de proteção e manejo 

(MMA, 2007; BROCARDO, CÂNDIDO JÚNIOR, 2012). Este potencial de conservação é 

evidenciado pela localização da RPPN, que está inserida na APA da Escarpa Devoniana, a 

qual contempla ainda outras Unidades de Conservação dentro de seu perímetro, dentre elas o 

Parque Estadual de Vila Velha, o Parque Estadual do Cerrado e o Parque Estadual do 

Guartelá.  

Miranda et al. (2008) levantaram a ocorrência de mamíferos na região de Estepe 

Gramíneo-lenhosa de Palmas, Paraná, sendo diagnosticadas 23 espécies em mil ha, entre elas 

as típicas de campo tais como Dasypus novemcinctus, Euphractus sexcinctus, Lycalopex 

gymnocercus, Mazama guazoubira e a exótica Lepus europaeus, também registradas na 

RPPN Uru. A presença destas mostra a importância da conservação dos ecótonos entre 

campos naturais e capões de FOM que fornecem recursos alimentares e abrigo para as 

espécies. Dessa maneira, a manutenção das condições do ambiente é imprescindível para que 

as populações de mamíferos da região sejam viáveis em longo prazo. 

A B C D 
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A maior incidência de registros foi constatada quando as armadilhas estiveram 

posicionadas em locais próximos a cursos de água (Fig. 13), protegidos pelas matas ciliares. 

Consideradas Áreas de Proteção Permanente (APP), segundo Galetti et al. (2010), as matas 

ciliares formam corredores ecológicos que unem fragmentos florestais e facilitam o fluxo 

gênico entre as populações. 

 

Figura 13 - Mapa com os locais de posicionamento das armadilhas fotográficas na RPPN Uru, Lapa, 
PR, com evidência dos locais com maior número de registros (pontos em vermelho) 

 

Os resultados obtidos demonstram a importância dos levantamentos de mastofauna, o 

que corrobora os resultados de Spezia et al. (2013), pois fornecem subsídios para a 

implantação de estratégias de conservação, em especial das espécies ameaçadas de extinção. 

Os métodos diretos do levantamento se mostraram eficientes, uma vez que 

possibilitaram um amplo espectro de cobertura de levantamento. Além disso, o uso de 

armadilhas fotográficas possibilitou o registro de local e horário, e estimar da frequência de 

indivíduos.  

As imagens (filmes e fotos) obtidas poderão ser empregadas para fins educativos, 

seja em materiais didáticos, em atividades de educação ambiental, ou como referência para a 

compreensão da ecologia dos animais silvestres. Alguns exemplos de fotos da mastofauna 

levantada na RPPN Uru podem ser observados no Apêndice B. 
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No PE do Monge, as observações em campo, a comparação com dados secundários e 

as entrevistas com técnicos indicaram que as espécies nativas ocorrentes são semelhantes às 

registradas na RPPN Uru, uma vez que têm como hábitat as áreas conectivas, que possibilitam 

a utilização dos recursos naturais disponíveis nas duas UCs para o desenvolvimento e 

sobrevivência.  

Foi observado que o PE do Monge se encontra alterado devido à influência antrópica 

e às atividades silviculturais presentes no parque e na vizinhança, o que compromete a 

presença de mamíferos de médio e grande porte. Com a perda e a fragmentação de hábitats, a 

densidade populacional é alterada e a biodiversidade reduzida.   

As informações permitem inferir ainda que para garantia da perpetuação e manutenção 

das populações de mamíferos de médio e grande porte são necessárias ações de conservação, 

que, por meio do planejamento, fortaleçam a integridade das áreas protegidas. 

 

3.4  MEIO ANTRÓPICO 

 

3.4.1 Metodologia 

 

O Meio Antrópico engloba o as áreas adjacentes das duas UCs, pelas áreas de 

influência direta e indireta. Os dados e informações que serviram de base para este estudo 

foram obtidos a partir de fontes primárias e secundárias. Para a caracterização da APA da 

Escarpa Devoniana (influência indireta) e do município da Lapa (influência direta), tanto para 

os aspectos históricos, culturais e socioeconômicos, foram levantados dados secundários em 

referências bibliográficas e documentais, incluindo dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) sobre população, emprego, saúde, educação, saneamento, esgoto e 

resíduos. 

As áreas de influência direta do PE do Monge e da RPPN Uru foram percorridas 

sendo observadas as possíveis atividades conflitantes para as duas UCs. As principais 

observações foram registradas com fotografias, com o objetivo de aferir a qualidade ambiental 

em que se encontram as UCs, quanto às paisagens, ocorrência de espécies exóticas e invasoras 

e possíveis impactos sobre a flora e fauna locais.  
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3.4.2 Resultados 

 

3.4.2.1 Áreas adjacentes das UCs 

 

Os arredores da RPPN Uru e PE do Monge são representados basicamente por dois 

cenários distintos: um de caráter urbano, com a influência do Município da Lapa, localizado a 

5,0 km das UCs, exercendo efeito direto sobre as mesmas, e outro de cunho rural, com 

agricultura, pastagens e reflorestamentos, em ambiente típico do meio interiorano dessa região 

do Estado. Em consequência dessa situação, distinguem-se também paisagens florísticas, 

coberturas vegetais e formas de uso do solo diferenciadas. A cerca de 10 km existe a Floresta 

Estadual Passa Dois, fragmento florestal de FOM de 275,61 ha, que amplia a conectividade 

com área protegida. Também compreende a APA da Escarpa Devoniana, área de influência 

indireta, onde as UCs estão inseridas, conforme apresenta a Figura 14.  

 

 

Figura 14 - Áreas adjacentes à RPPN Uru e PE do Monge, Lapa, Paraná, com evidência da APA da 

Escarpa Devoniana e outras unidades de conservação.  
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3.4.2.2 Município da Lapa 

 

O Município da Lapa situa-se no sudoeste do Estado do Paraná em uma região que 

teve influência dos tropeiros e dos transportadores que passavam pela região nos Campos 

Gerais, através do Caminho do Viamão. Compreende uma área territorial de 2.093,859 km², e 

seu nome vem do vocabulário pré-céltico lappa, que significa grande pedra, ou grande laje, 

que forma um abrigo (LAPA, 2003).  

É um marco referencial de grande importância histórica no Paraná e no Brasil, tanto 

no processo de povoamento do segundo planalto no século XVIII e XIX como também na 

Revolução Federalista. De conformação linear, com vias paralelas estruturadas ao longo da 

passagem das tropas. Apresenta uma grande riqueza cultural, com um conjunto arquitetônico 

tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) no Paraná 

(LAPA, 2014). 

Segundo dados do censo IBGE (2010), a população do Município da Lapa era de 

44.932 habitantes, com uma densidade demográfica de 21,47 hab.km
-
²,e a população é de 

22.646 homens e de 22.286 mulheres residentes no município.  

A taxa de crescimento é relativamente baixa, variando anualmente entre 1991 e 2010 

entre 1,93% e 2,06% (IBGE, 2010). Entretanto, merece destaque a taxa de decrescimento 

rural, 1,67%, que é a maior entre as cidades da região. A distribuição da população no 

território configura a concentração da população nas divisas com os municípios vizinhos, 

principalmente nos limites Leste (Balsa Nova, Contenda, Quitandinha) e sudoeste (Antonio 

Olinto, São João do Triunfo). Esta organização, resultado da estreita relação da Lapa com 

seus municípios vizinhos, promove a concentração de equipamentos em localidades rurais 

atraindo a população. Outro fator que contribui para as baixas densidades nas regiões Centro e 

Norte é a predominância de atividades agropecuárias extensivas, em propriedades de maior 

porte (LAPA, 2014). 

 

3.4.2.3  Diagnóstico das atividades conflitantes 

 

 Criação de animais e agricultura  

 

A agricultura e pecuária presentes nos arredores da RPPN Uru e PE do Monge 

representam problema pela produção de resíduos sólidos e líquidos que são frequentemente 

descartados de forma inadequada, além da utilização de maquinários e produtos químicos que 
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comprometem a qualidade dos recursos naturais. Ziller e Zalba (2007) afirmam que o cultivo 

de espécies exóticas influencia de forma direta ou indireta a dinâmica populacional, bem 

como no fluxo gênico das espécies nativas. Além disto, o desmatamento para realização de 

tais atividades resulta na fragmentação da paisagem natural, trazendo consequências graves 

como a perda da biodiversidade, distúrbios nos regimes dos rios, isolamento das populações e 

favorecimento de exóticas.  

As atividades de agricultura nos arredores da RPPN Uru e PE do Monge estão 

caracterizadas pelo cultivo de grãos, principalmente soja, em que foi observado a utilização de 

agrotóxicos, a retirada da vegetação original e o aterramento, o que, segundo Hornung (2007), 

compromete as nascentes do município da Lapa, PR.  

Como atividades relacionadas à criação de animais, pode-se destacar a presença da 

pecuária, a ovinocultura e a avicultura em pequenas áreas adjacentes isoladas, que demandam 

extensões de área sem cobertura vegetal para manutenção e crescimento do pasto. Em 

consequência, observa-se a fragmentação do hábitat original e diminuição da taxa de 

regeneração de espécies nativas.  

Uma das atividades conflitantes mais relevantes é o descarte das carcaças e a limpeza 

da carne dos ovinos criados na área que faz divisa com a RPPN Uru às margens do rio que 

flui para a UC, sendo possível encontrar ao longo da encosta organismos em processo de 

decomposição e grande quantidade de resíduos. 

 

 Reflorestamento 

 

As monoculturas de pinus estão concentradas na área anexa ao PE do Monge, 

compreendendo uma área total de aproximadamente 90 ha, manejados e retirados no ano de 

2009. Porém, a retirada dos indivíduos de maior porte propiciou o desenvolvimento das novas 

mudas, que em pouco tempo retomaram a formação original. Segundo Ziller e Zalba (2007), o 

crescimento relativamente rápido, aliado à alta capacidade de dispersão e expansão territorial, 

fazem com que o controle da espécie seja difícil, tornando-a uma ameaça para vegetação 

nativa, especialmente para a fitofisionomia da Estepe Gramíneo-lenhosa. 
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 Áreas adjacentes privadas e desmatamentos 

 

As UCs Uru e Monge são conectivas, sendo a zona de amortecimento da RPPN Uru 

representada pelo PE do Monge e o mesmo tendo a Uru como zona de amortecimento. Outras 

seis propriedades são confrontantes, sendo elas: 

i. Norte: Parque Estadual do Monge, Antônio Piovezan;  

ii. Sul: Leopoldo Pczebeuka;  

iii.Leste: Fazenda Solar;  

iv. Oeste: Achilles Colle; David Wiedmer; Adriano Loures Ribas.  

A propriedade de Antônio Piovesan apresenta um remanescente de floresta contígua 

à RPPN Uru.  

Apesar de algumas propriedades possuírem área de reserva florestal, foi observado o 

desmatamento irregular ao lado da RPPN Uru, com o corte de remanescentes florestais e 

indivíduos isolados de Araucaria angustifolia, como mostra a Figura 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Desmatamento irregular de espécies nativas em propriedade vizinha à RPPN Uru 
(25°48'59"S 49°40'33"W). A: Madeira retirada ilegalmente; B: Retirada de indivíduos isolados de 

Araucaria angustifolia, cenário em de julho de 2014 (superior) e em fevereiro de 2015 (inferior).  

 

 Estrada municipal e de servidão 

 

O acesso principal ao PE do Monge é feito por uma estrada municipal conservada, 

acessível a qualquer tipo de veículo. Existe uma rota alternativa, de estrada não pavimentada, 

utilizada por veículos pesados. Já a RPPN Uru tem seu acesso por uma estrada municipal até a 

sua entrada, onde se torna estrada de servidão e corta toda a unidade. Essa é utilizada para 

translado de tratores e caminhões, representando um problema pela poluição sonora produzida 

e possibilidade de encontro e atropelamento de animais, além do comprometimento da 

B A 
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qualidade da água do rio que corta a estrada, devido à passagem de veículos de grande porte 

que movimentam o sedimento.  

 

 Caça 

 

Existem relatos de atividade de caça na RPPN Uru e PE do Monge, indicados pelo 

encontro de ceva, armadilhas instaladas e rastros de cavalos ao longo das trilhas de 

fiscalização e no meio da mata, o que representa um risco potencial à biodiversidade ali 

presente, especialmente espécies de aves e mamíferos ameaçados.  

 

 Linha de transmissão  

 

A passagem das linhas de transmissão representa um problema nas áreas de 

conservação, pois geram impactos ambientais para atender a demanda energética da 

população. A implicação negativa de tal demanda é caracterizada pela necessidade de 

remoção da vegetação, inclusive das ameaçadas, para passagem das estruturas de condução 

elétrica, que geram um processo de fragmentação, por abrir uma grande clareira de dez metros 

de largura que eventualmente atua como barreira ao fluxo de alguns organismos.  

Além dos impactos ambientais gerados pela presença da área desmatada, o processo 

de abertura e manutenção dos corredores de passagem pode gerar poluição sonora que assusta 

os animais, além de resíduos que comprometem a qualidade ambiental. O desconhecimento 

acerca de espécies ameaçadas pode gerar a supressão ocasional das mesmas e perda da 

qualidade ambiental, fato comprovado pela verificação de corte de um indivíduo jovem de 

Araucaria angustifolia e resíduos deixados por trabalhadores da manutenção da linha de 

transmissão na RPPN Uru. Para tanto, a empresa responsável pela manutenção da linha de 

transmissão deveria desenvolver treinamento e monitoramento dos funcionários para evitar 

supressão ocasional de espécies ameaçadas e depósito de resíduos em locais inadequados.  

 

 Monge: acesso público ao Parque com conexão para a RPPN  

 

O PE do Monge permanece aberto para visitação de terça a sexta das 9h às 12h e das 

13h às 17h, e nos sábados das 9h às 11h30 e das 13h30 às 17h. Recebe grande fluxo de 

turistas, principalmente nos finais de semana. A RPPN Uru possui acesso restrito devido ao 

seu cunho privado, apresentando um grande potencial para atividades voltadas para a EA por 
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representar um dos últimos remanescentes de Floresta Ombrófila Mista em excelente estado 

de conservação no Estado do Paraná. A conectividade entre as duas indica a possibilidade da 

realização de práticas conjuntas de EA, com trilhas que integrem as duas UCs. No entanto, o 

PE do Monge encontra-se em atividades de revitalização, com as obras de melhoria da 

infraestrutura (mirantes, banheiros, lanchonete e trilhas) pelo Governo do Estado do Paraná e 

a Prefeitura Municipal da Lapa. Apesar de aberto à visitação, o PE do Monge tem como 

situação atual a inexistência de uma infraestrutura de apoio (IAP, 2014).  

A RPPN Uru teve seu Plano de Manejo revisado e atualizado em 2014 (ICMBIO, 

2014) após dez anos do Plano anterior. Até 2014, a RPPN Uru não tinha infraestrutura e apoio 

para desenvolver ações, situação revertida no mesmo ano com o apoio de investidores e 

estabelecimento da infraestrutura adequada.  

Outras imagens sobre as atividades conflitantes encontradas durante as observações 

de campo podem ser observadas no Apêndice B.  
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4 EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

 

Neste capítulo é feita uma breve abordagem histórica sobre a EA, com ênfase nos 

objetivos e caracterização do processo educativo, seguida de uma contextualização da EA em 

áreas protegidas. Na sequência, são apresentados a metodologia e os resultados desta 

pesquisa, os quais proporcionaram a base para a elaboração de uma proposta de intervenção 

socioambiental com foco em unidade de conservação.  

 

 

4.1  HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

A EA, em âmbito internacional, teve como marco oficial, a Conferência das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, Suécia, em 1972. Esta 

também foi a primeira Conferência global voltada para o meio ambiente, decisiva para o 

surgimento de políticas de gestão ambiental. A atenção das nações foi direcionada para as 

questões ambientais e o conceito de desenvolvimento sustentável foi construído (MEDINA, 

2001).  

Nas conferências posteriores houve um aprimoramento desse conceito de forma a 

evidenciar a necessidade de criação de novos instrumentos para lidar com os problemas 

ambientais, entre eles, a EA que foi instituída oficialmente pela Recomendação 96 da 

Conferência de Estocolmo que sugeriu sua utilização como forma de preparar o ser humano 

para viver em harmonia com o meio ambiente (DIAS, 2004).  

A Recomendação 96 foi implementada no Seminário Internacional sobre EA no ano 

de 1975, em Belgrado, ex-Iugoslávia, pela Organização das Nações Unidas para Educação, 

Ciência e a Cultura (UNESCO), e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA). Neste encontro foram formulados princípios e orientações para um Programa 

Internacional de EA (PIEA), segundo os quais esta deve ser contínua, multidisciplinar, 

integrada às diferenças regionais e voltada para os interesses nacionais (DIAS, 2004). Nesse 

mesmo seminário foi aprovada a carta de Belgrado que contempla os elementos básicos que 

devem ser considerados em um programa de EA nos níveis nacional, regional ou local: 

conscientização, sensibilização, conhecimento, habilidades, avaliação e participação 

(BARBIERI, 2002). 

Os objetivos e as estratégias pertinentes em nível regional, nacional e internacional 

da EA foram ratificados em 1977 na Conferência de Tbilisi, Geórgia, na primeira Conferência 
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Intergovernamental sobre EA, promovida pela UNESCO e PNUMA. Neste encontro, a EA 

tomou uma nova dimensão, propondo-se um projeto coletivo de transformação das realidades 

global e local, por meio de ações políticas e de fortalecimento da cidadania (HAMMES, 

2004). Constituiu-se também como um marco para a EA, por definir seus princípios e 

objetivos, fundamentando-se no tripé informação-valores-participação, indissociáveis na 

concepção e prática educativas (MAGOZO, 2005). Ainda nesta conferência, ressaltou-se que 

a concepção de meio ambiente não estava restrita ao meio físico, portanto, ampliou-se ao 

meio cultural a fim de relacionar as questões ambientais com os problemas da sociedade. 

Também foi destacada a importância da capacitação das pessoas para melhoria do meio 

ambiente (BARBIERI, 2002). 

A década de 80 se caracterizou por uma profunda crise econômica, a qual afetou a 

maioria dos países do mundo, em conjunto com um agravamento dos problemas ambientais. 

Em 1987 surgiu o conceito de Desenvolvimento Sustentável, exposto no relatório de 

Brundtland, e no mesmo ano, na Conferência Internacional sobre EA em Moscou, 94 países 

participantes assumiram o compromisso de incluir a EA nas políticas educacionais 

(MEDINA, 2001).  

Em 1992, aconteceu no Rio de Janeiro, a Conferência Internacional sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), também conhecida como Cúpula da Terra, RIO-

92 ou ECO-92, em que reuniu 179 países que discutiram temas fundamentais em nível global, 

após vinte anos da Conferência de Estocolmo (1972), tendo como principal resultado a 

Agenda 21 (MEDINA, 2001). Os países participantes firmaram um programa de ações 

conjuntas com o objetivo de promover, em nível global o desenvolvimento sustentável. Na 

Rio-92 foi atribuído à EA um papel essencial no processo participativo do desenvolvimento 

sustentável (HAMMES, 2004) e desde então, a comunidade internacional tem designado o 

desenvolvimento sustentável como fundamental para o futuro da humanidade.  

Em 1997, em Tessaloniki, Grécia, ocorreu a Conferência Internacional sobre Meio 

Ambiente e Sociedade, Educação e Consciência Pública para a Sustentabilidade. Este 

encontro teve como base a EA para o desenvolvimento sustentável e foi produzido um 

documento sobre a necessidade de articulação de ações com base em conceitos de ética e 

sustentabilidade, identidade cultural e diversidade, mobilização e participação, e práticas 

interdisciplinares (SORRENTINO, 1998). Ainda nesta conferência, considerou-se como base 

da sustentabilidade: a educação e a formação da consciência pública, a legislação, a economia 

e a tecnologia (PHILIPPI; PELICIONI, 2005). A UNESCO nomeou a década 2005-2014 

como a década da "Educação para o Desenvolvimento Sustentável". Também se envolveu 
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com a promoção deste projeto, a fim de integrar os valores e as práticas de desenvolvimento 

sustentável a todas as formas de educação (PITOSKA; LAZARIDES, 2013) 

Em âmbito nacional, a EA teve seu marco legal inicial com a Lei n° 6938 de 1981 

que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente com o objetivo de preservar, melhorar e 

recuperar a qualidade ambiental do país por meio do Sistema Nacional de Meio Ambiente 

(SISNAMA). Assim, a EA foi incorporada pela Constituição Federal em 1988, no art. 225, ao 

prever o direito ao meio ambiente equilibrado, para melhoria da qualidade de vida da 

coletividade e das futuras gerações (DIAS, 2004). Portanto, a EA foi considerada como 

fundamental para todos os níveis de ensino, incluindo-se a educação das comunidades, 

buscando a participação ativa na defesa do meio ambiente (PHILIPPI; PELICIONI, 2005). 

 A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), instituída pela Lei n° 9795, de 

27 de abril de 1999, é norteadora do Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA) 

que tem como objetivo promover a integração equilibrada entre as múltiplas dimensões da 

sustentabilidade e o desenvolvimento do Brasil, com foco na melhoria da qualidade de vida e 

conservação ambiental por meio da participação social (BRASIL, 1999).  

A PNEA assegura que todos têm direito à EA, reafirmando a Lei Federal n° 6938 de 

1981, que já apontava a EA como um componente essencial em todos os níveis e modalidades 

de ensino, sob a responsabilidade do SISNAMA, do Sistema Educacional, meios de 

comunicação e da sociedade como um todo (PHILIPPI; PELICIONI, 2005). Tem como 

princípios o enfoque humanista, holístico democrático e participativo, e a concepção do meio 

ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o 

socioeconômico e cultural, sob o enfoque da sustentabilidade (DIAS, 2004).  

A PNEA também estabelece a EA como componente da educação formal e não 

formal (BRASIL, 1999). O ensino formal é aquele praticado em instituições de ensino, 

contendo uma organização sistematizada de conteúdos, forma e certificação, enquanto o 

ensino não formal está relacionado com o processo de socialização do homem e ocorre ao 

longo de toda a vida em diferentes ambientes. Ainda, a educação não formal envolve um 

conjunto de práticas educativas voltadas à conscientização coletiva sobre as questões 

ambientais e à sua participação na defesa do ambiente (DIAS, 2004).  

Em 2002 aconteceu o encontro da Cúpula Mundial para o Desenvolvimento 

Sustentável, a Rio + 10, realizada em Johannesburgo, na África do Sul, onde foram avaliadas 

as propostas e diretrizes assumidas na Rio-92, revelando que os resultados alcançados foram 

escassos e tímidos (DINIZ, 2002; BUSTOS, 2003).  Segundo os mesmos autores, os 
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principais temas de discussão foram: água e saneamento, agricultura, saúde, biodiversidade e 

energia.   

Em 2012, a Rio + 20 realizada no Rio de Janeiro, teve como objetivo discutir temas 

como desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza, com o uso da “economia verde”. 

Para Tukker (2013), a conferência não conseguiu conciliar as metas de sustentabilidade com a 

necessidade de crescimento econômico nos países pobres para erradicar a pobreza, 

identificando-se dois problemas: a repetitividade dos programas e a proximidade de ações 

políticas. Para o primeiro problema, o autor sugere uma posição mais clara dos programas até 

então repetitivos, por exemplo, um programa, como o de “Iniciativa de Economia Verde”, 

poderia prover um planejamento econômico para a sustentabilidade; já organizações como o 

Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas e o Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente poderiam concentrar-se em identificar os limites para a sustentabilidade. 

Programas de Produção e Consumo Sustentável, bem como o Programa de Eficiência de 

Recursos e Produção Limpa poderiam focar-se em fornecer apoio e demonstrar de que forma 

é possível mudar o cenário atual. Para o segundo problema, Tukker (2013) sugere distanciar 

os programas ambientais do processo político, aproximando-se de novos modelos de 

governança. Por fim, o autor considera um enorme desafio o caminho para sustentabilidade, e 

que o sucesso genuíno em realizar uma mudança estrutural tem sido limitado. 

Conforme as recomendações, planos de ação e diretrizes já estabelecidos pelas 

conferências em EA de Belgrado (1975), Tbilisi (1977), Moscou (1987), Rio de Janeiro 

(1992) e Thessaloniki (1997), Johannesburgo (2002) e Rio de Janeiro (2012), torna-se 

necessária a reorientação da educação para valores de sustentabilidade, como participação, 

integração e conscientização na formação de um cidadão ativo, crítico e participativo.  

A abordagem histórica das questões ambientais fundamentou o conceito de EA que, 

segundo Brasil (1999), é o processo que propicia a compreensão crítica e ampla do ambiente, 

elucidando valores e desenvolvendo atitudes que permitam a adoção de uma postura 

consciente, ativa e adequada nas questões conservacionistas e utilização dos recursos naturais, 

com o objetivo de melhoria da qualidade de vida, eliminação da pobreza e redução do 

consumo desenfreado.  

 

4.2  PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

Os princípios básicos da EA são: conscientização e sensibilização em relação ao 

meio ambiente e aspectos relacionados; o conhecimento, que propiciará a compreensão do 
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meio e a influenciará a atividade humana; as habilidades, que permitirão o desenvolvimento 

de aptidões para identificar e resolver problemas ambientais; a capacidade de avaliação que 

estimulará a análise crítica sobre as ações de EA; e a participação que promoverá o 

desenvolvimento individual e coletivo de senso de responsabilidade sobre as questões 

ambientais (BARBIERI, 2002; DIAS, 2004). Estes princípios estão interligados, pois a 

execução de um acarreta por consequência a atuação de outro, como mostra o Diagrama de 

Cooper (Fig. 16).  

 

Figura 16 - Diagrama de Cooper, que demonstra os objetivos da Educação Ambiental (DIAS, 2004).  

 

Dentro da abordagem preconizada pelos princípios da EA, tem-se a ideia de que 

todas as categorias levam às outras. Por exemplo, se um indivíduo participa de alguma 

iniciativa ligada à EA, esta participação traz conhecimentos que podem gerar habilidades, 

desenvolver a conscientização, mudar comportamentos, que podem culminar em outras 

iniciativas. Nesta visão, tudo leva a tudo (DIAS, 2004).  

Os objetivos de um programa de EA sempre devem estar em sintonia com diferentes 

realidades sociais, econômicas políticas, culturais e ecológicas de uma região ou localidade e 

integrar diferentes áreas do conhecimento (DIAS, 2004). Para Ruscheinsky (2012), basta 

alinhar uma proposta pedagógica que se refira ao manejo do ecossistema pelos agentes sociais 

que rompa a dicotomia entre sociedade e natureza.  

A efetividade de um programa de EA se deve ao desenvolvimento de conhecimentos, 

atitudes e habilidades necessárias à preservação e melhoria da qualidade ambiental. Dentro 
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deste contexto, é clara a necessidade de mudar o comportamento do homem em relação à 

natureza, no sentido de promover sob um modelo de desenvolvimento sustentável, a 

compatibilização de práticas econômicas e conservacionistas, com reflexos positivos 

evidentes junto à qualidade de vida a todos (MAGOZO, 2005). Segundo Dias (2004), os 

objetivos de um programa de EA serão atingidos somente com a participação da comunidade, 

com a abordagem de conhecimentos para compreensão do ambiente, de modo a promover 

uma consciência social capaz de gerar alterações comportamentais.   

A visão crítica é construída dentro de uma ideia sistêmica e não fragmentada da EA, 

que pretende estimular mudanças nos hábitos culturais, sociais e econômicos tendo por 

consequência a alteração dos padrões de consumo que priorizam o desenvolvimento 

econômico (JACOBI, 2005). O fator de maior relevância para a especificidade da EA é a 

ênfase na resolução de questões práticas e a abordagem interdisciplinar, que considera a 

complexidade dos problemas ambientais e a multidisciplinaridade dos fatores a eles 

relacionados (PHILIPPI; PELICIONI, 2005; UZUN; KELES, 2012). Para Philippi e Pelicioni 

(2005), as contribuições das diversas áreas do conhecimento poderão identificar as causas 

socioeconômicas, políticas e culturais que geram os problemas ambientais. 

As ações educativas devem seguir um ponto de vista pedagógico e abordar a 

pesquisa como diálogo crítico e construtivo da realidade, a educação para o desenvolvimento 

sustentável, a adoção de pressupostos teóricos da educação para sua aplicação prática. Para 

tanto, é necessária articulação didático-pedagógica com discussão das relações entre 

humanos-sociedade-natureza-trabalho-cultura, tendo por base a problemática ambiental para a 

construção de alternativas de soluções, por meio da efetivação de projetos (MELLO; 

TRAJBER, 2007).  

Os princípios básicos da EA têm como objetivo direcionar as práticas pedagógicas, 

pois possibilitam um processo educativo que leva os educandos a compreenderem o meio 

ambiente como um conjunto de relações sociais, de processos naturais e de interações entre as 

dimensões culturais, sociais e naturais. Sendo assim, torna-se necessário o entendimento do 

processo educativo e os diferentes tipos de abordagens.  
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4.2.1  Abordagens do processo educativo  

 

A teoria do conhecimento percorre um longo percurso histórico do conhecimento 

humano, desde os fundamentos do saber filosófico até as formas assumidas dos saberes 

científicos (FLORIANI; KNECHTEL, 2003). 

As correntes de pensamento propõem diferentes concepções de homem, mundo, o 

conhecimento, sociedade e cultura, que orientam diferentes abordagens do processo educativo 

(MISUKAMI, 1986). De acordo com Philippi e Pelicioni (2005), são cinco as concepções  

educativas: tradicional, comportamental, humanista, cognitivista e sociocultural. As 

abordagens são detalhadas no Quadro 05.  

Tipo Descrição 

Abordagem 

tradicional 

Separa sujeitos e objetos de conhecimento, propõe a transmissão do acervo de 

conteúdos mediante o raciocínio lógico, pressupõe que a razão deve orientar a 

ação que existe uma realidade cognoscível e acessível por métodos científicos 

baseados em análise-síntese, observação e experimentação controladas. 

Abordagem 

comportamental 

Condiciona o ambiente para que ocorram comportamentos observáveis e 

controláveis com gratificações (reforço positivo) ou cessação das condições 

aversivas (reforço negativo). Elimina as punições, pelo seu efeito apenas 

suspensivo (não corretivo) dos comportamentos indesejáveis. 

Abordagem 

humanista 

Reúne correntes políticas, pedagógicas e psicológicas sobre o primado do 

sujeito, em termos de singularidade, originalidade, criatividade e liberdade 

pensamento, sentimento e ação. 

Abordagem 

cognitivista 

Busca desenvolver as funções cognitivas, afetivas e conativas, os esquemas 

mentais e as habilidades práticas de conhecer e atuar sobre o mundo, 

valorizando a construção do pensamento lógico, o amadurecimento ético, 

entrelaçado ação e reflexão ante os desafios enfrentados ao longo do processo 

de desenvolvimento e maturação. A construção do homem e do mundo resulta 

de um processo de relações recíprocas. 

Abordagem 

sociocultural 

Busca resgatar o papel dos sujeitos como protagonistas do projeto de vida 

pessoal e coletivo, mediante a tomada de consciência de suas circunstâncias e 

do papel histórico que lhes cabe desempenhar. Promove a análise da ação 

coletiva sobre os fatores culturais, sociais, políticos, e econômicos. 

Quadro 05 - Abordagens do processo educativo: tradicional, comportamental, humanista, 

cognitivista e sociocultural, conforme diferentes correntes de pensamento (PHILIPPI; 

PELICIONI, 2005).  

 

Para Bransford et al. (2000), o objetivo da educação é ajudar os estudantes a 

desenvolverem ferramentas intelectuais e de aprendizagem, assim como estratégias 

necessárias para obtenção do conhecimento, permitindo a reflexão sobre história, ciência e 

tecnologia, sociedade, matemática e artes. A compreensão sobre esses temas, aliada ao 

enquadramento e realização de perguntas significativas sobre várias áreas temáticas, contribui 
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para o entendimento dos princípios da EA. Concomitantemente, Layrargues (2004) afirma 

que trabalhar pedagogicamente a razão (cognitivo) e a emoção (afetivo) é essencial na 

motivação dos educandos, bem como para o planejamento de ações pedagógicas em que as 

práticas sejam viabilizadas, tornando-se fundamentais para EA. 

Sobre essa perspectiva, ações pedagógicas que reflitam na compreensão devam 

superar a mera transmissão de conhecimentos ecologicamente corretos, assim como as ações 

de sensibilização, envolvendo afetivamente os educandos com a causa ambiental 

(LAYRARGUES, 2004). Barbieri (2002) afirma que as áreas protegidas são locais com 

inúmeros recursos para o desenvolvimento da EA. Assim, os programas devem utilizar, em 

suas atividades, estratégias de acordo com o objetivo da unidade de conservação, porém, 

devem ser considerados os aspectos e abordagens educacionais, para que não sejam apenas 

atividades esporádicas com caráter informativo e comunicativo. 

 

4.2.2 Educação Ambiental em áreas protegidas 

 

A EA em áreas protegidas pode despertar a sensibilidade ambiental como forma de 

viabilizar compreensão local, regional, nacional e internacional sobre os problemas 

ambientais e estimular a discussão sobre soluções alternativas para as crises ecológicas 

globais e de atitudes individuais para a criação de um ambiente para um futuro sustentável 

(SOYKAN, 2009) e utiliza os conhecimentos científicos para o entendimento da interligação 

dos fatores bióticos e abióticos, e destes com os seres humanos (SILVA et al., 2010). 

Por meio da Ecologia, podem ser discutidos aspectos como o equilíbrio entre os 

ecossistemas, do meio ambiente natural, da relação entre os seres vivos e os fatores abióticos 

(ODUM, 1988; PHILIPPI; PELICIONI, 2005; TOWNSEND et al., 2010). Ainda, segundo 

Soykan (2009), podem ser abordadas questões acerca dos recursos geológicos e pedológicos, 

flora e fauna, diversidade biológica e proteção, gestão de recursos hídricos, efeitos do 

aquecimento global, recursos naturais e culturais, o impacto humano e as inter-relações entre 

o homem e o ambiente, uso dos recursos naturais. Dessa forma, a Ecologia fornece 

embasamento técnico para EA, visto o seu caráter interdisciplinar. 

O emprego dos recursos naturais e culturais de áreas protegidas em atividades de EA 

é importante para ampliação do conhecimento ambiental. De acordo com Frantz e Mayer 

(2014), a sensibilização e a conexão com a natureza na implantação e avaliação de programas 

de EA transmite o conhecimento e cria a experiência de mudar crenças, atitudes e 

principalmente, o comportamento. A sensibilização motiva a proteção, sendo assim, deve ser 
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o principal objetivo dos programas da EA. Soykan (2009) empregou a Ecologia como base da 

EA em áreas protegidas da Turquia, em um programa considerado novo para o país, o qual 

utilizou os recursos naturais e culturais dos parques para ampliar o conhecimento dos 

visitantes. Esperou-se que o conhecimento adquirido pelos participantes fosse utilizado para a 

popularização da ciência e atividades sustentáveis.  

A finalidade da EA em áreas protegidas é transmitir conhecimento para as 

comunidades, bem como sensibilizá-las para as questões ambientais, e mobilizá-las para a 

modificação de valores, comportamentos e atitudes. Por isso, a EA é considerada fundamental 

nos aspectos de sensibilização e percepção para a mudança de postura ambiental. Para atingir 

sua finalidade educativa, os projetos de EA devem, então, ser estruturados de acordo com as 

seguintes fases: sensibilização, mobilização, informação, comunicação e ação 

(FERNANDES, 2004). 

Para Uzun e Keles (2012), os seres humanos assumem interesses pela natureza 

quando começam interagir com ela. Desse ponto de vista, a EA é necessária para aproximação 

das questões ambientais, e, quando realizada em campo, fica mais fácil tornar o conhecimento 

adquido em comportamento e atitudes positivas para com o meio ambiente. Para Kinker 

(2002), a interpretação da natureza pode ser um componente fundamental na experiência dos 

visitantes em UCs. Trata-se de uma ponte de comunicação que liga os visitantes aos recursos 

naturais e pode proporcionar novos entendimentos, ideias, entusiasmo e interesses. Além 

disso, um bom programa de EA procura afetar não somente comportamentos imediatos, mas 

principalmente as crenças e atitudes dos visitantes.  

Segundo Repka e Švecová (2012), as áreas protegidas são lugares de complexidade 

ecossistêmica, cujos recursos permitem satisfazer as necessidades humanas. A percepção 

construída nestas áreas é ferramenta para a conversão de valores e comportamento do 

visitante, uma vez que desenvolve apreciação e gosto pela natureza.  

De acordo com Fernandes (2004), cada indivíduo percebe, reage e responde de forma 

diferente a respeito das suas ações sobre o ambiente, pois toma como base suas percepções 

individuais e coletivas, dependendo de seus processos cognitivos, julgamentos e expectativas, 

que são características peculiares de cada sujeito. Silva et al. (2010) afirmaram que se trabalha 

a percepção na EA, dado que permite a construção individual mediante de vivências e torna 

possível ações de cuidado com o meio ambiente. 

Derevenskaia (2014) desenvolveu uma metodologia ativa (aprendizagem baseada em 

projetos), na qual o foco do processo de EA passa a ser o aluno, para a execução de um 

projeto em uma área protegida em Kasan, na Rússia. Os alunos foram induzidos a solucionar 
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problemas de modo a intensificar o processo de aprendizagem, da mesma maneira que 

estimulados a participar de forma criativa. A metodologia ativa possibilitou o 

desenvolvimento da habilidade necessária para focar nos aspectos essenciais para resolução 

dos problemas ambientais.  

A metodologia participativa tem a intenção de possibilitar um conhecimento 

interativo, favorece as trocas interpessoais e respeita a expressão de cada indivíduo do grupo, 

como elemento importante integrado no processo educacional (SMYTH, 2006). Para Zorrilla-

Pujana e Rossi (2014), a proposta de metodologia participativa, ou seja, com o envolvimento 

da comunidade local na implantação de um programa de EA, em uma área protegida da 

Colômbia, foi estratégica para melhorar a gestão e alcançar os objetivos de conservação. Para 

os autores, o primeiro passo para implantação da EA foi a sua integração no sistema de 

gerenciamento de parques. Para tanto, foi necessária a comunicação, participação, formação e 

avaliação, envolvendo a comunidade e as partes interessadas.  

As ações de EA executadas com a participação de partes interessadas na conservação 

de áreas protegidas podem sensibilizar, informar e trazer benefícios econômicos por meio do 

ecoturismo, mediante a inserção dos visitantes no processo de EA (IMRAN et al., 2014). O 

apoio público e/ou privado pode impulsionar os esforços de EA para ampliar o conhecimento, 

interferindo na educação da população (CARLETON-HUG, HUG, 2010; REPKA, 2013). 

Para Ruscheinsky (2012), as instituições sociais se constituem em pilares importantes de 

legitimação da sociedade e, portanto, representam um setor fundamental nas percepções dos 

indivíduos.  

Segundo Imran et al. (2014), a gestão eficaz, com aplicações e investimentos de 

recursos, pode influenciar no comportamento a favor da conservação. Se não planejados, 

investimentos para a visitação sobre as áreas protegidas podem afetar a intenção das partes 

interessadas quanto à conservação. Por outro lado, a visitação pode promover incentivos às 

partes interessadas locais e, consequentemente, ajudar a desenvolver atitudes positivas para o 

meio ambiente e conservação.  

Pesquisas recentes (LIU et al., 2010; REPKA; ŠVECOVÁ, 2012; PITOSKA;  

LAZARIDES, 2013; ZORRILLA-PUJANA; ROSSI, 2014) relataram a participação da 

comunidade próxima às áreas protegidas, com o intuito de aumentar o conhecimento acerca 

do uso dos recursos naturais, promover a conservação e amenizar conflitos ambientais. Para 

Dias (2004), a EA fomenta a participação voluntária da comunidade e pode interferir nas 

decisões quanto às questões ambientais. 
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Liu et al. (2010) avaliaram as comunidades de áreas protegidas na China, compostas, 

na maioria das vezes, por agricultores. Estes autores recomendam a execução de programas de 

EA para a comunidade e a cogestão comunitária como forma de evitar ou minimizar os 

conflitos ambientais. Para os autores, a EA pode ser útil para ensinar a população local a 

conviver harmoniosamente com o ambiente, aliando as habilidades dos agricultores e o 

conhecimento adquirido à área protegida, assim como a ensiná-los a rejeitar comportamentos 

e atitudes anti-ambientais. Ainda, os autores recomendam o incentivo financeiro para os 

agricultores que utilizarem o cultivo orgânico e estimulá-los a obterem emprego fora das áreas 

de proteção, tendo em vista a diminuição das áreas de cultivo em detrimento do aumento das 

áreas protegidas.  

Repka e Švecová (2012) abordaram o planejamento e a EA nos parques nacionais da 

Eslováquia com ênfase nas necessidades da vizinhança e nos objetivos do plano de gestão da 

área protegida. Para os autores, o papel de uma área protegida, além da conservação, é 

também de promover a informação ao público externo, que resulta nas concepções de EA, que 

enfatizam a importância da proteção da natureza.  

Pitoska e Lazarides (2013) mostraram que os Centros de EA em Meliti, na Grécia, 

promoveram a educação e influenciaram as comunidades locais, especialmente quando as 

atividades são desenvolvidas em áreas desfavorecidas, além de promoverem o 

desenvolvimento da comunidade local por fomentar a atividade comercial nas proximidades.  

A elaboração de um programa de EA implicou na realização inicial do diagnóstico da 

situação, estabelecendo-se os objetivos educativos que se pretende atingir, tendo com 

referência que é impossível mudar a realidade sem objetivamente conhecê-la (PHILIPPI; 

PELICIONI, 2005).  

São vários os desafios para implantação, execução e avaliação de programas de EA.  

Carleton-Hug e Hug (2010) citam alguns desacertos comuns: diversidade de campo, a falta de 

objetivos, formas de avaliação repetidas, curto período para execução, pouca abordagem da 

pesquisa e resistência institucional. 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

4.3  PROPOSTA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

4.3.1 Introdução 

 

Um dos objetivos das UCs, segundo Brasil (2000), é promover a educação, 

interpretação ambiental e a recreação em contato com a natureza. As UCs devem ter 

programas determinados de acordo com o Plano de Manejo, entre eles, o Programa de Uso 

Público, que pode compreender um subprograma de EA voltado para o desenvolvimento de 

ações que garantam a sustentabilidade. Considerando que a conservação das áreas protegidas 

igualmente depende das estratégias adotadas nos programas de EA, é importante que estes 

sejam planejados e implementados adequadamente e que estas áreas tenham um mínimo de 

infraestrutura que possibilite o desenvolvimento da EA (TOLEDO; PELICIONI, 2002).  

As UCs RPPN Uru e PE do Monge têm em seus Planos de Manejo (ICMBIO, 2014 e 

IAP, 2002) previstos os Programas de EA que visam o estabelecimento do equilíbrio entre as 

ações conservacionistas e o desenvolvimento sustentável. No entanto, o PE do Monge 

encontra-se com as atividades de EA suspensas em função de sua revitalização, com as obras 

de melhoria da infraestrutura (mirantes, banheiros, lanchonete e trilhas) pelo Governo do 

Estado do Paraná e a Prefeitura Municipal da Lapa. De acordo com IAP (2002), a visitação 

desordenada causava degradação na escapa arenítica, onde se encontravam trilhas abertas para 

a Gruta do Monge e inexistência de uma infraestrutura de apoio.  

A RPPN Uru teve seu Plano de Manejo revisado e atualizado em 2014 (ICMBIO, 

2014) após dez anos do Plano anterior. Até 2014, a RPPN Uru não tinha infraestrutura e apoio 

para desenvolver um Programa de EA, situação revertida no mesmo ano com o apoio de 

investidores e estabelecimento da infraestrutura adequada. Sob esta perspectiva, o objetivo 

desta pesquisa foi estabelecer diretrizes bases para execução de projetos de EA, no contexto 

da gestão ambiental, com ênfase na conservação dos recursos naturais, e estabelecer 

indicadores de efetividade das atividades educativas realizadas na RPPN Uru. 

 

4.3.2 Metodologia 

 

A presente pesquisa apresenta uma proposta de EA voltada à educação formal, com 

base em ações e práticas para a sensibilização e ampliação do conhecimento ambiental com 

foco na conservação. A metodologia e as ações se basearam no modelo apresentado por 
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Pérez-Campanero (1991), denominado Análise de Intervenção Socioeducativa (ANISE), que 

é constituído por três fases: reconhecimento, diagnóstico e tomada de decisões.  

A primeira fase, de reconhecimento, identifica as necessidades de intervenção, 

seleciona e desenvolve as ferramentas para obtenção de dados e busca fontes de informações 

pela análise da situação. A partir da segunda fase, de diagnóstico, é identificada a situação 

atual e estabelecida a situação desejável, além de analisar o potencial, em termos de recursos e 

possibilidades. A terceira e última fase, de tomada de decisões, prioriza os problemas 

identificados, ao mesmo tempo em que propõe soluções para formular uma proposta de 

intervenção. Também são estabelecidas as linhas gerais do programa de intervenção 

socioeducativa: tipo de ação, participantes, local, duração e, principalmente, delinear o 

objetivo principal da atividade (PÉREZ-CAMPANERO, 1991).  

O modelo ANISE interliga as três fases, conforme mostra a Figura 17. Ainda, 

adotaram-se como base as pesquisas de Barra (2006), Oliveira (2007), Mattar et al. (2013) e 

Pinto et al. (2013), que também empregaram o método ANISE.   

 

Figura 17 - Modelo de diagrama da ANISE – Análise das necessidades de Intervenção Socioeducativa. 
(PÉREZ-CAMPANERO, 1991).  

 

 

Primeiramente, foi realizada a análise das necessidades de intervenção, com o 

objetivo de coletar e analisar dados que contribuam para a proposta de intervenção, seus 

objetivos, planejamento, desenvolvimento e avaliação.  
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Etapas da pesquisa:  

 

 Fase de Reconhecimento 

 

Nesta etapa buscou-se levantar dados primários e secundários que possibilitaram a 

análise das características acerca do espaço e o público a ser trabalhado (aspectos físicos, 

bióticos, antrópicos da RPPN Uru), com o objetivo de buscar informações relevantes para a 

definição dos problemas e reconhecimento da situação atual.  

Os dados obtidos foram em relação aos aspectos físicos (clima, relevo, solo, 

hidrografia), bióticos (flora e fauna), e antrópicos (áreas adjacentes). O levantamento foi feito 

a partir de dados primários, que consistiu na observação e descrição e de dados secundários, 

por meio de informações de bibliografias, revistas científicas especializadas, relatórios 

oficiais de instituições governamentais estaduais e municipais e Plano de Manejo da RPPN 

Uru (ICMBIO, 2014).  

 

 Fase de Diagnóstico  

 

Nesta fase, considerada central do modelo ANISE (PÉREZ-CAMPANERO, 1991), 

buscou-se caracterizar, a partir da análise dos dados levantados na fase de reconhecimento, as 

necessidades e potencialidades a fim de identificar a situação atual e estabelecer a situação 

desejável, isto é, a forma como o programa de EA deverá ser implantado na RPPN Uru.  

A situação desejável foi estabelecida a partir da literatura geral sobre EA e específica 

para UCs, e da análise das necessidades estruturais da RPPN Uru e das características do 

público-alvo, identificados na fase de reconhecimento. Os pressupostos norteadores da 

implementação de ações educativas foram conscientização, sensibilização, conhecimento, 

participação, desenvolvimento de habilidades e capacidade de avaliação, com o intuito de 

garantir o alcance de metas e objetivos pré-estabelecidos, com base nos princípios 

estabelecidos no Seminário Internacional de Educação Ambiental de Belgrado (1975), 

ratificados na Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental realizada em Tbilisi 

(1977).  

Para traçar as metas, este estudo fundamentou-se em Barra (2006), Oliveira (2007), 

Mattar et al. (2013), em que foi dada prioridade para a formação de cidadãos ambientalmente 

responsáveis, capazes de se sensibilizar, valorizar o meio ambiente, e buscarem informações, 

conhecimentos e habilidades para a mudança de valores e atitudes. Ainda, a pesquisa 
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preconizou informar e sensibilizar alunos, de escolas de cunho público e privado, de Curitiba 

e região metropolitana, sobre a importância das áreas naturais protegidas e sua estreita relação 

com a qualidade de vida, além de aproximar a comunidade da realidade ambiental. 

 

 Fase de Tomada de decisões 

 

Considerando a análise dos dados obtidos nas duas primeiras fases da ANISE 

(PÉREZ-CAMPANERO, 1991) e as necessidades estabelecidas, elaborou-se uma proposta de 

intervenção socioeducativa para a RPPN Uru. Foram definidas as linhas gerais da proposta, 

como o tipo de ação, participantes, local, duração e o objetivo principal da atividade. Dentro 

das ações foram priorizadas as necessidades identificadas nas fases anteriores, como por 

exemplo, infraestrutura, manutenção, materiais, pessoal, segurança, e sugeridas ações para 

atingir os objetivos da intervenção e estabelecidos indicadores da efetividade das ações a 

serem implementadas.  

Nesta fase foram apontadas as etapas da proposta de intervenção, como: objetivo (o 

que fazer), justificativa (por que fazer), local (onde fazer), responsabilidade (por quem será 

feito), público-alvo (para quem fazer), e materiais (com o que fazer), e um exemplo de 

atividade educativa, com o intuito de esclarecer todas as informações necessárias para a 

aplicação da proposta, de modo a torná-la replicável (ROBINSON, 1965).  

 

4.3.3 Resultados  

 

4.3.3.1 Fase de reconhecimento 

 

Na fase de reconhecimento determinou-se o levantamento ambiental, o qual 

compreendeu os meios fisíco, biótico e antrópico da área de estudo, para a definição das 

necessidades e reconhecimento da situação atual, e estabelecimento da situação desejável. 

Estes dados estão apresentados em resumo no Quadro 06.  
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Levantamento Aspecto Resumo RPPN Uru 

Localização e 

gestão 

Histórico 
RPPN desde 2004, área em ótimo estado de conservação, com 

infraestrutura adequada a partir de 2014. 

Município Lapa, PR. 

Bioma Mata Atlântica. 

Limites e 

Confrontantes 

Norte: PE Monge/ RPPN Uru (confrontantes); 

Propriedades particulares. 

Área total (ha) e 

conectividade  

RPPN Uru: 128,67 ha; 

Conectivos: 462 ha (PE do Monge: 333,6 ha). 

Plano de manejo Atualizado em 2014 (ICMBIO, 2014). 

Gestor Grupo Positivo, SPVS e proprietários. 

Meio físico 

Clima 

Classificação de Koppen – Cfb, úmido mesotérmico, sem 

estação seca definida, com verões frescos e com média do mês 

mais quente inferior a 22ºC, com geadas frequentes. 

Geologia 
Inserido no grupo Itararé, com formação de arenitos.  

A compactação de arenitos formaram a Serra do Monge. 

Solos 
Cambissolo Háplico Distrófico, com argila de atividade baixa, 

pouco desenvolvido, textura franco-arenosa. 

Relevo 
Relevo íngreme norte e nordeste da área, restante com relevo 

suave a forte-ondulado. 

Hidrografia 
Bacia hidrográfica do Rio Iguaçu - Ribeirão Calixto é o 

principal. Possui 34 nascentes e 40 rios perenes. 

Meio Biótico 

Flora 

Floresta Ombrófila Mista (76,07%) e Estepe Gramíneo-

lenhosa (23,6%), 572 espécies (101 famílias), sendo 27 de 

difícil ocorrência, 1 raríssima e 15 ameaçadas de extinção.  

Fauna 

Mastofauna de médio e grande porte: 31 espécies, sendo 30 

ameaçadas globalmente e 15 no Paraná. 17 espécies foram 

registradas em campo por armadilhas fotográficas.  

Meio 

Antrópico 

Uso e Ocupação do 

Solo da RPPN  
Área nativa somente destinada à conservação. 

Áreas adjacentes 
Município Lapa, APA Escarpa Devoniana, PE do Monge, 

agricultura, pastagens e reflorestamentos. 

Atividades 

conflitantes  

Desenvolvimento de agricultura, pecuária e silvicultura nas 

propriedades próximas. Encontram-se atividades como caça e 

despejo inadequado de resíduos.  

Quadro 06 - Resumo dos principais aspectos da RPPN Uru, de acordo com o levantamento 

ambiental. 
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4.3.3.2 Fase de Diagnóstico  

 

 As informações acerca dos meios físico, biótico e antrópico da RPPN Uru, obtidas na 

fase de reconhecimento, serviram como base para o diagnóstico da situação atual e para 

estabelecer a situação desejável, pela análise dos aspectos de infraestrutura, uso da área, 

pesquisa e potencialidades, com o objetivo de identificar as oportunidades para otimizar a 

conservação e incentivar a EA, apresentadas conforme o Quadro 07 e detalhadas na 

sequência.  
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Aspecto Situação atual Situação desejável Oportunidades 

Infraestrutura 
 Trilhas; 

 Banheiros; 

 Centro de 

visitantes; 

 Sinalização; 

 Estradas; 

 Resíduos; 

 Tratamentos de 

efluentes; 

 Equipamentos; 

 Recursos humanos. 

 Até 2014, a RPPN 

não tinha local 

apropriado para 

recepção e 
acomodação; 

Ainda, não havia 

sinalização e coleta de 
resíduos. As trilhas 

eram preparo para 

visitação; 

 Falta de recursos 

para o 
desenvolvimento das 

atividades. 

 A partir de 2014, a RPPN 

conta com Centro de 

visitantes com banheiros e 
estacionamento; 

 Presença de placas de 

sinalização; 

 Trilhas revitalizadas; 

 Recursos humanos e 

financeiros para 

desenvolvimento de 
atividades de EA. 

 A partir de 2014, 

há uma estrutura ideal 

para visitação, 
adaptada para 

qualquer público;  

 Disponibilização 

de recursos para 
contratação de 

monitores e 

estagiários para ações 

de EA; 

 Parceria com 

instituições de ensino. 

Visitas 

 Até 2014, as visitas 

eram esporádicas; 

 A partir de 2014, 

visitas orientadas. 

 Fluxo controlado e 

monitorado, aberto ao público 

em geral; 

 Visita orientada: 

exploração de vários aspectos 

ambientais. 

 A realização de 

parcerias, a partir de 
2014, com Prefeitura 

da Lapa e 

instituições, para 

viabilizar o uso para 
ações de pesquisa e 

EA. 

Pesquisa 

 Riqueza da flora e 

fauna, espécies 

ameaçadas; 

 Representatividade 

ambiental; 

 Conhecimento 

escasso; 

 Desenvolvimento 

de pesquisas escasso. 

 Conhecimento técnico e 

científico; 

 Monitoramento dos 

aspectos ecológicos; 

 Disponibilidade financeira 

para ampliação do 

conhecimento técnico. 

 Ações de EA 

monitoradas; 

 Divulgação de 

resultados; 

 Comunicação com 

outras instituições de 

ensino e comunidade; 

 Parcerias com 

instituições de 
interesse. 

Potencial para 

as atividades 

 Ausência de 

conhecimento da 

população da Lapa 

sobre a RPPN Uru; 

 A área não é 
utilizada para a 

produção didática e 

ampliação do 

conhecimento sobre a 
flora e fauna locais; 

 Dificuldade de 

mobilidade. 

 RPPN deve ser utilizada para 

ações de conservação e EA; 

 Ampliar o conhecimento da 

população da Lapa, e do 
Estado do Paraná sobre a 

RPPN Uru; 

 Proporcionar o 

conhecimento dos aspectos 

ambientais de uma UC que 
tenha um remanescente com 

Floresta com Araucária; 

 Produção de materiais 

didáticos com alunos e 
professores. 

 Ações de EA; 

 Realização de 

campanhas de 

incentivo à 

conservação; 

 Parcerias com 

instituições públicas e 

privadas; 

 Existência de um 

roteiro para 

intervenção em EA, 
para visitas 

monitoradas.  

Quadro 07 - Situação atual e desejável dos aspectos de infraestrutura, uso da área, pesquisa e 

potencial para as atividades da RPPN Uru e oportunidades para intervenção.  
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A RPPN Uru possui diferentes fatores que a qualificam como área bem conservada, 

tais como elevada riqueza, representatividade ambiental e espécies ameaçadas, que revelam o 

potencial para a realização de atividades de EA que demonstrem a importância da 

conservação para o público em geral.  

A situação desejável é a exploração da área para execução de ações de EA, para o 

público da Lapa e de outras localidades do Paraná. Estas ações de EA, planejadas e 

monitoradas, poderão estimular o conhecimento dos aspectos ambientais de uma UC, que 

tenha um remanescente de Floresta com Araucária, para mostrar a importância da 

conservação e que apontem as consequências ocasionadas pelo descaso.   

Além do potencial da RPPN Uru para o desenvolvimento de ações de EA, pode ser 

oportuna a realização de campanhas para incentivo a conservação, produção de materiais com 

alunos e professores, como por exemplo, um guia de campo, e efetivação de parcerias com 

instituições com interesse em ampliação de conhecimento, pesquisa ou financiamento. 

 

Situação atual:  

 

 Infraestrutura 

 

 Até 2014, a RPPN Uru não tinha infraestrutura adequada para comportar visitação. 

Não havia um local para a recepção dos visitantes, com banheiros, bebedouros e área coberta 

para descanso e desenvolvimento de atividades educativas. Em caso de necessidade, era 

utilizada a casa sede da RPPN, onde reside o caseiro, para uso do sanitário e abrigo contra 

intempéries. Não havia delimitação de área para visitação, nem placas de sinalização 

informativas. Além disto, as trilhas não eram niveladas e preparadas para receber visitantes.  

 A manutenção do acesso era realizada esporadicamente, somente pela Prefeitura da 

Lapa e sem auxílio, financeiro ou de maquinário, dos proprietários vizinhos que usufruem da 

estrada. O translado de tratores e caminhões, principalmente em época de colheita da safra e 

criação do gado, compromete a qualidade da estrada, pela movimentação de sedimentos.  

 Em relação aos resíduos, o município da Lapa dispõe de um sistema de coleta 

seletiva, porém, na situação atual, o trajeto realizado pelo caminhão de recolhimento não 

abrange a localidade da RPPN Uru, afastada em 6 km do centro do município. Assim, todos 

os resíduos sólidos produzidos na propriedade são encaminhados a um ponto estratégico 

localizado a cerca de 3 km da RPPN Uru. Até 2014, o esgoto era destinado para fossa séptica, 

sem nenhum outro tipo de tratamento.  
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 Observou-se que faltam recursos humanos para realização de atividades de monitoria 

para desenvolver EA e pesquisa, assim como equipamentos e materiais de apoio para tais 

atividades.  

 

 Visitas 

 

A situação até 2014 mostrava que as visitas eram realizadas esporadicamente, sem 

um fluxo controlado e exclusivamente para algumas escolas. Além disto, as visitas não eram 

orientadas por monitores capacitados para desenvolver atividades de EA, sendo apenas 

abordado o conhecimento técnico, sem preocupação com a parte cognitiva e afetiva. A 

ausência da monitoria deixa de explorar aspectos relevantes da unidade de conservação, como 

características do meio físico, biótico e antrópico, bem como as interações e composição do 

ambiente.  

  

 Pesquisa 

 

O fluxo de pesquisas na RPPN Uru até 2012 era escasso. Apenas uma pesquisa, com 

financiamento da Fundação Grupo Boticário, foi realizada e executada pela Sociedade Chauá 

entre 2008 e 2010. A partir de 2012, foram desenvolvidas pesquisas acerca do meio biótico, 

nos estudos da flora, e posteriorrmente, da fauna, em parceria das instituições Instituto 

Positivo, Universidade Positivo e SPVS. Associados a estes estudos, foram caracterizados os 

meios físico e antrópico, que resultaram no diagnóstico ambiental da presente pesquisa e 

contribuiram para a revisão do Plano de Manejo da RPPN Uru (ICMBIO, 2014).  

Alguns materiais para pesquisa de campo, como tesouras de poda, GPS e armadilhas 

fotográficas, foram adquiridos em função da realização de tais pesquisas. Em 2014, além das 

pesquisas de monitoramento da flora e fauna da RPPN, foram agregadas três pesquisas de 

professores da Universidade Positivo, com a finalidade de contribuir para ampliação do 

conhecimento sobre aspectos da RPPN Uru. Os resultados destas pesquisas forneceram o 

embasamento técnico para as atividades de EA monitoradas na RPPN Uru.  

 

 Potencial para atividades 

 

O diagnóstico ambiental da RPPN Uru apontou elevada riqueza da flora e da fauna, 

singularidades taxonômicas e representatividade ambiental de ecossistemas com espécies 
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raras ou ameaçadas de extinção. Estes fatores ecológicos são determinantes para a seleção de 

áreas destinadas à conservação.  

A situação atual indica que a RPPN Uru poderia ser mais explorada para a ciência da 

importância da conservação da natureza. A população do município da Lapa não tem o 

conhecimento sobre a RPPN e a comunidade local não interfere na reserva, por se tratar de 

uma propriedade particular. Não existem ações de divulgação local ou regional das atividades 

executadas na RPPN.  

As ações de EA não são realizadas em áreas conservadas do município, uma vez que, 

até o presente momento, a única alternativa para visitação é o PE do Monge, que se encontra 

em processo de revitalização, sem prazo para conclusão e impossibilita ações de EA, pela 

ausência de infraestrutura para a recepção de visitantes.  

A RPPN Uru é adotada pelo Grupo Positivo, mas não é utilizada para a produção de 

materiais didáticos e fotográficos, confecção de vídeos-aula e outros usos. Estes materiais 

poderiam aproximar alunos, de escolas públicas e privadas, da reserva e transmitir o 

conhecimento, independente da mobilidade, o que corrobora Moran (2000), que afirma que o 

uso de diferentes tecnologias na educação, como audiovisuais, textuais, orais, musicais e 

lúdicas podem gerar mudança qualitativa no processo de ensino-aprendizagem.  

 

Situação desejável e oportunidades:  

 

 Infraestrutura 

 

A partir de 2014 a RPPN Uru recebeu a infraestrutura ideal para comportar visitação, 

adaptada para qualquer público. O centro de visitantes permite a recepção e a realização de 

grande parte das atividades de EA, pois contempla em sua estrutura um espaço aberto e 

coberto com capacidade para aproximadamente 30 pessoas, três banheiros, sendo um 

masculino, um feminino e um para portadores de necessidades especiais, além de 

estacionamento.  

A estrutura possui ainda, um sistema de aproveitamento da água da chuva, que é 

captada por uma calha e direcionada para uma caixa de água, onde é armazenada e utilizada 

nos vasos sanitários e eventualmente nas torneiras para limpeza externa. Todo efluente gerado 

no centro de visitantes e nas demais instalações da RPPN Uru, é direcionado à fossa séptica 

para, posterior, em uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) por zona de raízes antes de 

ser descartado no ambiente. O centro de visitantes, por ter sido arquitetado e estabelecido, 
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como uma construção ecológica e sustentável, servirá como exemplo de espaço 

multifuncional para os visitantes da reserva. 

A RPPN Uru possui placas instaladas para identificar, informar e ampliar o 

conhecimento do visitante. A trilha destinada à visitação foi revitalizada e está apta para 

receber grupos de até 30 pessoas por dia, em até três vezes por semana, de acordo com a 

capacidade de carga estabelecida no Plano de Manejo da RPPN Uru (ICMBIO, 2014).  

 A manutenção do acesso é realizada conforme a necessidade de reparos, em parceria 

com a Prefeitura da Lapa e Instituto Positivo. A situação desejável é o estabelecimento de 

contato com os proprietários vizinhos que usufruem da estrada com maquinários pesados, 

para auxiliar na manutenção da qualidade da mesma, comprometida pela movimentação de 

sedimentos.  

 O sistema de coleta de resíduos sólidos pode ser melhorado. Com a visitação, a 

parceria com a Prefeitura da Lapa se torna fundamental para a extensão da área de 

abrangência da linha de coleta de resíduos, até a localidade da RPPN Uru.  

 Para desenvolvimento de atividades de monitoria e pesquisa, o desejável é a 

disponibilização de recursos financeiros para contratação de recursos humanos, situação 

definida pelos gestores e investidores da reserva. Os monitores capacitados e estagiários 

podem ser angariados em fruto da parceria com instituições de ensino, bem como a aquisição 

e compartilhamento de equipamentos e materiais de apoio que contribuam para as para as 

atividades de pesquisa e EA.   

 

 Visitas 

 

A situação desejável para o uso da RPPN Uru seria obtida, com fluxo contínuo de 

visitantes e aberto ao público em geral, porém de modo controlado e monitorado. A visita 

orientada proporciona a exploração de diferentes aspectos ambientais, com ênfase na 

conservação na natureza, em que se pode trabalhar o conhecimento técnico, a parte cognitiva 

e afetiva por ações elaboradas de EA.  

Sendo assim, visitação monitorada na reserva poderia ser em parceria com órgãos 

públicos, como a Secretaria de Educação, para escolas públicas ou com outras instituições 

privadas. Ainda, o desejável seria abrir a visitação para as instituições com interesse em 

participação das atividades de EA.  
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 Pesquisa 

 

A situação desejável é a ampliação e divulgação do conhecimento técnico e 

científico, acerca dos aspectos bióticos e abióticos da RPPN Uru, que aludam sobre a 

importância da conservação. As pesquisas contribuirão nas ações de EA, pelo embasamento 

técnico nas atividades de monitoria, conhecimento gerado, divulgação de resultados, 

comunicação com outras instituições de ensino e comunidade local e regional. Para tanto, o 

ideal é ter parcerias com instituições de interesse para o financiamento e disponibilidade de 

recursos.  

 

 Potencial para atividades 

 

A RPPN Uru possui diferentes fatores que a qualificam como área bem conservada, 

tais como riqueza, representatividade ambiental e espécies ameaçadas, que revelam o 

potencial para a realização de atividades de EA que demonstrem a importância da 

conservação para o público em geral.  

A situação desejável é o uso da área para execução de ações de EA, para o público da 

Lapa e de outras localidades do Paraná. Estas ações de EA, planejadas e monitoradas, poderão 

estimular o conhecimento dos aspectos ambientais de uma UC, que tenha um remanescente de 

Floresta com Araucária, para mostrar a importância da conservação e que apontem as 

consequências ocasionadas pelo descaso.  

Além do potencial da RPPN Uru para o desenvolvimento de ações de EA, pode ser 

oportuna a realização de campanhas para incentivo à conservação, produção de materiais com 

alunos e professores, como por exemplo, um guia de campo, e efetivação de parcerias com 

instituições com interesse em ampliação de conhecimento, pesquisa ou financiamento. 

A proposta de intervenção socioeducativa, com um roteiro direcionado aos 

monitores, subsidia a implantação de ações de visitação e EA na RPPN Uru, o qual poderá ser 

estendido a outras UCs com interesse de ampliar a conservação e EA.  
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4.3.3.3 Fase de Tomada de decisões 

 

Com base nas análises efetuadas nas fases de reconhecimento e diagnóstico, na 

identificação das necessidades, foi elaborada a proposta de intervenção intitulada 

“Interpretação da Natureza da Mata do Uru”. Na proposta, constam as linhas gerais do 

projeto de intervenção socioeducativa: tipo de ação, conteúdo, público-alvo, área de 

abrangência, acesso, infraestrutura, atividades e delineamento do objetivo principal da 

atividade. Constitui-se em um roteiro-guia a fim de contribuir com o trabalho do educador 

ambiental que será responsável pela condução de grupos em unidades de conservação. Estão 

sugeridas atividades interativas para apresentar e vivenciar e acompanhar os grupos nas 

trilhas. 

 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO SOCIOAMBIENTAL PARA A RPPN URU 

 

A proposta de intervenção socioambiental foi elaborada para a RPPN Uru e teve 

implantação experimental iniciada no segundo semestre de 2014, estendendo-se para 2015. 

Ao longo da implantação, as ações de EA sofreram ajustes conforme as necessidades 

observadas na prática para a melhoria contínua. A proposta contém as seguintes informações: 

título, objetivos, pressupostos, conteúdo, área de abrangência, infraestrutura (centro de 

visitantes, trilhas, sinalização, museu, zona de raízes, instrumentos de apoio), condução dos 

grupos e a proposta propriamente dita de intervenção socioambiental e realização de 

atividades de EA na RPPN Uru.  

 

Título 

 

Programa “Interpretação da Natureza da Mata do Uru” 

 

Objetivos 

 

- Conscientizar e sensibilizar estudantes de escolas públicas e privadas e visitantes 

com interesse em EA (crianças, adolescentes e adultos) sobre a importância das áreas naturais 

protegidas e sua estreita relação com a qualidade de vida; 

- Aproximar a realidade ambiental da Floresta com Araucária, para formar cidadãos 

conscientes no campo da conservação da natureza. 
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Pressupostos  

 

Os pressupostos norteadores da implementação de ações educativas foram 

conscientização, sensibilização, conhecimento, participação, desenvolvimento de habilidades 

e capacidade de avaliação, com o intuito de garantir o alcance de metas e objetivos pré-

estabelecidos. 

Esperou-se com a realização do Programa de EA: incentivar as pessoas a 

conhecerem um ambiente natural; despertar o interesse pelo convívio com a natureza; 

promover a sensibilização para os detalhes da natureza; ensinar conteúdos ambientais de 

forma vivenciada; conhecer o desenvolvimento de um ecossistema; promover mudanças de 

comportamento; desenvolver valores éticos em relação à natureza.  

 As proibições e restrições das áreas naturais protegidas podem intimidar os visitantes 

e fazer com que eles não se sintam bem-vindos. Para incentivá-los, foi importante recepcionar  

todos os integrantes do grupo, propiciar atividades vivenciais para jovens e adultos, com 

orientações claras. 

O despertar do interesse e a sensibilização foram aguçados com os sentidos de visão, 

audição, tato, olfato no ambiente físico, com contato com detalhes da natureza. Foram 

abordados temas como: os processos naturais, efeitos da ação humana nos ecossistemas e suas 

consequências. O ambiente foi interpretado de acordo com suas características e enfatizada a 

fragilidade e dependência de fatores como clima, ar, água, solo. 

Foi feita reflexão sobre os efeitos negativos do consumismo, as atividades de lazer 

sobre o ambiente e as consequências de tudo isso para as futuras gerações, buscando uma 

mudança de comportamento, um despertar para a responsabilidade e o compromisso pessoal e 

o incentivo à adoção de um estilo de vida que seja sustentável.  

 

Conteúdo  

 

Os conteúdos que foram abordados nas atividades de educação e interpretação 

ambiental na RPPN Uru vêm ao encontro à necessidade de conscientização da população 

sobre a importância de áreas naturais protegidas e dos serviços ecossistêmicos por elas 

ofertados contribuindo para a formação de posicionamento crítico e de valores com relação a 

esta temática. Foram abordadas questões de ecologia, diversidade, aspectos bióticos e 

abióticos, com foco na importância da conservação.  
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Público-alvo  

 

O público-alvo foi composto por estudantes de escolas públicas e privadas e 

visitantes com interesse em EA (crianças, adolescentes, adultos). Os grupos foram compostos 

por, no máximo, 40 visitantes, entre alunos e professores, conforme a capacidade de carga das 

trilhas da RPPN Uru (ICMBIO, 2014). Foram alvos principais as instituições de ensino dos 

municípios da Lapa, Curitiba e região metropolitana.  

 

Área de abrangência  

 

A proposta compreendeu ações no perímetro da RPPN Uru, Município da Lapa, 

Estado do Paraná, especificamente, nos espaços destinados à visitação. A área destinada à 

visitação foi previamente definida pelo zoneamento do Plano de Manejo (ICMBIO, 2014), e 

compreende em sua extensão toda a infraestrutura destinada à EA, como o centro de 

visitantes, estacionamento, as trilhas, as sinalizações e placas interpretativas, o mirante e a 

passarela, os quais permitem o uso indireto dos recursos com alguma interferência humana, 

abrangendo as atividades recreativas, educacionais, de interpretação ambiental, lazer, entre 

outros.  

 

Acesso 

 

O acesso à RPPN Uru pode ser feito a partir de Curitiba, capital paranaense. Mede 

cerca de 70 km e deve ter duração média de uma hora e trinta minutos (1 h 30 min), se 

percorrido de automóvel. Deve-se seguir até a sede do município da Lapa pela Rodovia do 

Xisto ou BR-476. Na Lapa, seguir pela Avenida Doutor Manoel Pedro em direção à Rua 

Eufrásio Côrtes. Ao final desta avenida, deve-se virar à direita na Rua Antônio Cardoso de 

Gusmão e logo à esquerda na Rua Gustavo Kuss. Posteriormente virar à esquerda na Estrada 

Ponte Nova (estrada de chão) e seguir por 5,4 km até o portão de entrada da RPPN Uru. 

A visitação foi permitida apenas com o agendamento prévio e com o 

acompanhamento de monitores capacitados. A equipe de monitoria realizou a recepção dos 

visitantes na RPPN nos diferentes casos: 

i.  Veículos pesados (ônibus): na entrada da RPPN. O trânsito de veículos pesados não 

é favorável aos aspectos ecológicos da UC.  
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ii.  Veículo de peso médio e leve (carros, furgões e vans): foi permitida a entrada 

agendada até o estacionamento, na sede da RPPN, onde foi feita a recepção dos 

visitantes.   

 

Infraestrutura disponível da RPPN Uru 

 

a) Centro de Visitantes 

 

O Centro de Visitantes é o local que permite a recepção do público visitante como 

também a realização de grande parte das atividades de EA previstas (Fig. 18 A e B). Sua 

estrutura é composta por três banheiros, sendo um masculino, um feminino e um para 

portadores de necessidades especiais, além de um espaço aberto e coberto com capacidade 

para aproximadamente 30 pessoas e estacionamento. A estrutura possui ainda, um sistema de 

aproveitamento da água da chuva, que é captada por uma calha e direcionada para uma caixa 

de água, onde é armazenada e utilizada nos vasos sanitários e eventualmente nas torneiras 

para limpeza externa. O Centro de Visitantes, por ter sido arquitetado e estabelecido, como 

uma construção ecológica e sustentável, é exemplo de espaço multifuncional para os 

visitantes da reserva. 

   

Figura 18 - Centro de Visitantes da RPPN Uru, Lapa, PR. A – Vista externa do Centro de Visitantes; B 
– Vista interna do Centro de Visitantes. 

 

b) Trilhas 

 

As trilhas foram definidas com base nos objetivos da RPPN Uru e nas análises 

estruturais, como: topografia, topos de morro, depressões naturais, áreas úmidas e/ou 

   B 

 

A 
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alagadas, trilhas existentes para diferentes usos, áreas com espécies endêmicas, segurança, 

corpos de água, realizadas em cada área de desenvolvimento (ICMBIO, 2014). 

Duas trilhas principais para visitação estão distribuídas pela RPPN Uru, sendo elas a 

Trilha das Grandes Araucárias e a Trilha do Mirante. O nível de dificuldade atribuído às 

trilhas é fácil. 

 

 Trilha das Grandes Araucárias  

 

A trilha das Grandes Araucárias (652,7 m) localiza-se em uma das áreas mais 

conservadas e de fácil acesso da reserva. Foi revitalizada em 2013 e está apta para receber 

grupos de até 30 pessoas por dia em até três vezes por semana (ICMBIO, 2014).  

A trilha é nivelada em todo seu trajeto e coberto por material permeável (Fig. 19 A). 

Existe uma curta passarela na Trilha das Grandes Araucárias (Fig. 19 B), a qual foi ponto para 

o desenvolvimento de atividades de sensibilização com estímulo dos sentidos, tais como 

olfato, audição e percepção de diferentes texturas. Apresenta vista para um cedro de grande 

porte e demais espécies climácicas da Floresta Ombrófila Mista. 

 
 
Figura 19 - Trilha das Grandes Araucárias da RPPN Uru, Lapa, PR. A – Passarela; B – Corredor de 

passagem coberto com material permeável. 

 

 

 Trilha do Mirante  

 

Região composta basicamente por uma vegetação em estágio avançado de 

regeneração onde está localizada uma antiga trilha usada para a passagem de animais, como 

bovinos, equinos e caprinos. Nessa mesma área, era feita extração e secagem da erva-mate. A 

denominação Trilha do Mirante foi recomendada devido à existência de um mirante natural 

B A 
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com vista de uma encosta com araucárias contrastando com áreas degradadas (Fig. 20 A). 

Esta trilha, até 2015 não foi nivelada e revitalizada (Fig. 20 B) e, portanto, ainda não é 

destinada para atividades de EA.  

   

Figura 20 - Trilha do Mirante da RPPN Uru, Lapa, PR. A – Vista do mirante; B – Percurso da trilha.  

 

c) Zona de raízes 

 

Todo efluente gerado no centro de visitantes é direcionado à fossa séptica e, 

posteriormente para uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) por zona de raízes antes de 

ser descartado no ambiente (CUBAS et al., 2013). O tratamento de efluentes por meio da zona 

de raízes (Fig. 21 A) resulta da união entre processos físicos, químicos e biológicos. O 

oxigênio captado pelas folhas das macrófitas é levado da parte aérea até as raízes, não apenas 

para suprir a demanda respiratória dos tecidos, mas para oxigenar a rizosfera, região ao redor 

das raízes das plantas, onde existem interações complexas entre plantas e microrgamismos 

associados. A saída de oxigênio das raízes para o meio físico, composto por pedra brita e 

areia, cria condições de oxidação do meio, possibilitando assim, a decomposição da matéria 

orgânica pelos microrganismos. Este processo é explicado na placa interpretativa (Fig. 21 B).  

   B 

 

A 
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Figura 21 - Zona de raízes da RPPN Uru, Lapa, PR. A – Vista ampla.; B – Detalhe da placa com a 

explicação do processo de tratamento.  

 

d) Museu Gabriel Campanholo 

 

O museu está inserido em parte da casa que já foi local de moradia do antigo 

proprietário e idealizador da reserva, Gabriel Campanholo (Fig. 22 A). Contém uma 

exposição de objetos pessoais e elementos históricos. No museu se encontra o livro de 

registros de visitas à reserva, que pode ser assinado por todos que visitarem a área (Fig. 22 B).  

  
Figura 22 - Museu Gabriel Campanholo da RPPN Uru. A – Vista externa e entreda do museu; B – 

Vista interna e livro registro de visitas.  

 

e) Sinalização 

 

A RPPN Uru possui placas instaladas para identificar, informar e ampliar o 

conhecimento do visitante: 

B A 

B

N 
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i. Placa de Identificação da Área: instalada na propriedade possui um esboço padrão para 

reconhecimento da RPPN. Localiza-se na entrada da propriedade, contém o nome da área 

- Reserva Particular do Patrimônio Natural Uru, a área total da propriedade, o nome do 

proprietário, e as logomarcas das instituições parceiras (Fig. 23 A). Outra placa ao lado, 

identifica a adoção da RPPN Uru pelo Grupo Positivo (Fig. 23 B).  

 

 

Figura 23 - Placas de identificação da RPPN Uru. A – Visão geral das placas na entrada da 

propriedade. B – Detalhe da placa mostrando a parceria com o Grupo Positivo.  

 

ii. Placas Interpretativas: instaladas na Praça do Cedro (Fig. 24 A), construída na zona 

administrativa da reserva e nas trilhas para tratar temas das atividades de EA, subsidiadas 

com informações técnicas com linguagem acessível, ilustradas com fotografias e mapas 

(Fig. 24 B).  

 

Figura 24 - Placas interpretativas na RPPN Uru, Lapa, PR. A – Praça do Cedro com as placas 

interpretativas; B – modelo de placa.  

 

B 

 
A 

B 
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iii. Placas de Advertência: têm como objetivo advertir sobre o que é legal e ilegal de ser 

realizado na RPPN. Estão alocadas em pontos estratégicos da propriedade, como divisas 

e locais de maior pressão. Indicam proibições como caça, pesca coletas em geral, sob 

pena de apreensão e multa (Fig. 25 A) ou para evitar o risco de incêndio florestal (Fig. 25 

B).  

 

Figura 25 - Placas de advertência na RPPN Uru, Lapa, PR. A – Proibição de caça, pesca, corte da 

vegetação e coleta de pinhão; B – Prevenção a incêndios. 

 

iv. Placas Reguladoras: Limitam a velocidade máxima permitida da estrada pela presença de 

fauna silvestre (Fig. 26 A e B).  

 

Figura 26 - Placas reguladoras na RPPN Uru, Lapa, PR. A – Placa inserida na beira da estrada; B – 

Detalhe da placa de limite de velocidade.  

 

 

v. placas Indicativas: indicam o início das trilhas, as distâncias, o grau de dificuldade e 

tempo de percurso (Fig. 27 A). Informam também nome do rio, formação de campo 

natural, capão de araucárias, estacionamento, banheiros, bebedouros, museu e placa de 

calçada da fauna (Fig. 27 B).  

B 

 
A 

B 

 
A 
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Figura 27 - Placas indicativas na RPPN Uru, Lapa, PR. A – Indicação da entrada da trilha das 
Araucárias; B – Indicação da calçada da fauna.  

 

f) Instrumentos de apoio 

 

A calçada da fauna (Fig. 28 A) para atividades de EA é caracterizada por um 

conjunto de 12 placas de cimento contendo as pegadas de algumas das espécies de maior 

representatividade dentro da área (Fig. 28 B), dentre elas espécies ameaçadas como a onça-

parda (Puma concolor) e a jaguatirica (Leopardus pardalis). As placas tiveram como objetivo 

instigar a curiosidade dos alunos, despertando o olhar atento para rastros ou vestígios que 

podem ser encontrados ao longo da trilha. Outros instrumentos de apoio foram: equipamentos 

audiovisuais (projetor multimídia e DVD); sistema de comunicação por rádio; equipamentos 

básicos de escritório e de limpeza; extintores de incêndio; bebedouros de água; lixeiras e 

telefone. 

 

Figura 28 - Calçada da fauna na RPPN Uru, Lapa, PR. A – Vista do panorama da calçada; B – Detalhe 

mostrando as pegadas dos animais.  

 

 

 

B 

 
A 

B A 
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Condução dos grupos de visitantes 

 

O público visitante sempre esteve acompanhado de dois educadores ambientais. O 

número ideal de pessoas por grupo para fazer uma trilha foi de 15 pessoas e no máximo 20, 

pois com isso foi possível a formação de uma fila com extensão suficiente para que todos 

ouvissem as orientações do educador, propiciando assim, participação e segurança. O 

responsável por conduzir o grupo esteve sempre à frente, para estabelecer um ritmo adequado 

de caminhada e abordagens de interpretação, impedindo as pessoas de o ultrapassarem ou 

saírem da trilha.  

Acordos e orientações de segurança foram feitos no Centro de Visitantes e no início 

da trilha. O responsável esteve sempre com um rádio para eventuais comunicações de 

emergência com os responsáveis pela área.  

Algumas recomendações comuns que foram feitas aos visitantes: 

– Evitar fazer barulho, para facilitar a observação, aguçar a percepção dos sentidos e não 

afugentar os animais; 

– Andar somente no traçado da trilha; 

– Evitar colocar a mão nos troncos, nas folhas e em cavidades, sem antes olhar 

cuidadosamente; 

– Não retirar folhas, galhos, flores, frutos, cogumelos, pedras ou insetos; 

– Sempre depositar os resíduos em locais adequados (lixeiras); 

– Prestar atenção nas informações dadas pelo educador ambiental; 

– Olhar atentamente por onde se anda, utilizando calçado e roupas adequadas. 

 

A condução do público ocorreu de forma interativa e lúdica, estimulando a percepção 

e a participação dos visitantes sempre que possível. 

 

 

Proposta de atividade de Educação Ambiental para a RPPN Uru 

 

Atividade: “Interpretação da Natureza na RPPN Uru” 

 

Para a realização do circuito de interpretação buscou-se estimular a conscientização e 

sensibilização do público, com motivações à observação e audição do ambiente. Toda a 

atividade teve duração de até duas horas e foi realizada de forma cíclica (em circuito), que 

conteve:  
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 Recepção (15 min); 

Trilha das Grandes Araucárias (30 min); 

Placas interpretativas na Praça do Cedro (30 – 40 min); 

Zona de raízes (10 min); 

Museu do Gabriel Campanholo (10 – 15 min); 

Retorno ao Centro de Visitantes, fechamento e avaliação (15 min); 

Lanche. 

 

 A seguir será descrita uma abordagem para cada ponto do circuito. A ideia central de 

cada ponto deve ser mantida, porém caberá ao educador aprofundá-la ou não ou adaptar a 

linguagem conforme o perfil do grupo. 

 

Recepção 

 

 Ao chegar ao Centro de Visitantes, são dadas as boas vindas, feita a apresentação dos 

educadores ambientais condutores das atividades e apresentadas as orientações gerais do 

circuito. Para auxílio desta apresentação inicial, são utilizadas duas placas, localizadas dentro 

do Centro de Visitantes (Fig. 29 A e B). Neste momento é identificado o município da Lapa, 

exemplificadas as diferentes categorias e a importância das UCs. Então, é contada a história 

da Reserva, como virou uma área protegida a partir da iniciativa de um proprietário 

interessado na conservação, o fundador da reserva, Gabriel Campanholo. Também se explica 

a razão do nome “Uru”: que se refere a uma ave comum na reserva, apesar de criticamente 

ameaçada de extinção.  
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Figura 29 - Placas do Centro de Visitantes da RPPN Uru, Lapa, PR. A – Placa de orientações gerais da 

visita; B – Placa de localização das UCs no município da Lapa, PR.   

 

 Após a preparação dos visitantes (ida ao banheiro, bebedouro, passar repelente e 

protetor solar), os educadores ambientais separam o total de visitantes em dois grupos com 

metades iguais e cada educador ambiental fica responsável pela condução de uma turma. As 

B 

A 
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atividades serão as mesmas, mas terão início em diferentes pontos do circuito, de modo que 

não ocorra encontro entre as turmas. Uma das turmas inicia o circuito pela Trilha das Grandes 

Araucárias, enquanto a outra inicia com a observação da zona de raízes e museu para 

posteriormente fazer a trilha.  

 

Trilha das Grandes Araucárias 

 

Após a saída do Centro de Visitantes, a turma se dirige à entrada da trilha, onde está 

localizada a Calçada da Fauna. Neste ponto é instigada a curiosidade com a explicação sobre 

os animais que habitam a Reserva.  

No percurso da trilha, que acontece em 40 minutos, o público é levado a ter uma 

experiência de observação e contato com a Floresta com Araucária, todo ecossistema e suas 

relações. Durante o percurso da trilha, são apontadas curiosidades sobre a floresta, marcadas 

com placas amarelas fixas, no formato da ave símbolo da reserva, o Uru. Esta placa teve o 

objetivo de chamar a atenção a um determinado ponto, estimular a observação e a vivência na 

floresta. 

O público é estimulado a perceber diferentes sensações que o ambiente florestal 

proporciona: o ar fresco, o odor natural, os ruídos produzidos pela queda de folhas, frutos ou 

galhos, a intensidade e direção do vento e a vocalização dos animais. O educador ambiental 

também chama atenção para os diferentes tamanhos das árvores e orienta os visitantes a 

visualizar pegadas e vestígios (pelos, penas, fezes, tocas) dos animais que eventualmente 

passaram no local. 

Ao longo da trilha, são feitas reflexões em 10 pontos, podendo variar conforme o 

grupo e o aprofundamento da abordagem.  

 Ponto 1 – Ciclo de vida dos elementos florestais: nascimento/germinação, crescimento, 

desenvolvimento, reprodução, morte, decomposição e geração de nutrientes para o 

novo ciclo. Observada a espessura da serapilheira, o porte dos indivíduos arbóreos e 

estágios de desenvolvimento. As relações ecológicas são explanadas aos alunos.  

 Ponto 2 – Vivo ou morto?: é observada uma árvore em decomposição e questionado se 

está viva ou morta. A árvore completou seu ciclo de vida, porém está cercada por 

outras formas vivas, como fungos que crescem a partir da decomposição da madeira, 

invertebrados (mosquitos, aranhas, besouros), vertebrados (tocas no chão e no tronco) 

e animais do solo (minhocas, formigas, centopeias).  
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 Ponto 3 – Cipós e líquens: lianas, cipós e trepadeiras germinam no solo, mas necessitam 

de suporte para crescerem em direção à luz. As lenhosas levam muito tempo para se 

formar, o que indica que a floresta é bem conservada. Os líquens observados são 

indicadores de boa qualidade do ar.  

 Ponto 4 – Cedro (passarela): neste ponto os visitantes são convidados a fazer um minuto 

de silêncio para observar, escutar e sentir a floresta. Após, são questionados sobre as 

sensações que sentiram ou o que mais chamou a atenção ou o que foi visto e ouvido de 

diferente.  

 Ponto 5 – Regeneração da floresta: ao longo do percurso são observadas várias espécies 

em regeneração, bem como é feita uma explicação sobre a sucessão ecológica, o 

tempo de vida que varia conforme as espécies e sobre as condições essenciais para o 

crescimento e desenvolvimento. 

 Ponto 6 – Espécies ameaçadas: ao longo do percurso também são observadas espécies 

ameaçadas da flora, como Araucaria angustifolia (araucária), Ocotea odorifera 

(canela-sassafrás), Cedrela fissilis (cedro-rosa) e Dicksonia sellowiana (xaxim-bugio). 

É feita uma abordagem sobre as espécies e os motivos que levaram à inclusão de cada 

uma na lista de ameaçadas.  

 Ponto 7 – Clareira: observa-se a dinâmica do ambiente com a queda de uma árvore e a 

consequente abertura de uma clareira, que provocam alterações na luminosidade e 

calor, o que favorece o crescimento de algumas plantas. Os visitantes sentem a 

variação no ambiente em poucos metros, principalmente em dias mais quentes.  

 Ponto 8 – Briófitas e epífitas: neste ponto, é observado um tronco com musgos e epífitas 

(bromélias, orquídeas e samambaias, por exemplo) nos galhos superiores da árvore. 

Mostra a diferença entre as condições que cada grupo necessita para sobreviver, como 

umidade, luminosidade e suporte.  

 Ponto 9 – Placa do ciclo da Araucária: a placa é autoexplicativa. É chamada atenção 

para as diferentes formas da araucária (jovem-adulta). Também é explanado aos 

visitantes acerca dos animais responsáveis pela dispersão da semente (pinhão).  

 Ponto 10 – Conceito lúdico de biodiversidade: observadas as diferentes formas, cheiros, 

tamanhos e texturas das espécies, cada uma desempenha um papel importante no 

ecossistema. Como exemplo, os visitantes sentem a diferença da textura de um caule 

de uma mirtácea (caule liso, com cascas finas) com a de uma araucária (caule espesso, 



147 

 

grosso e rugoso). Outra atividade é observar quantas formas diferentes de folhas se 

pode observar.  

 

Placas Interpretativas  

Após a vivência do ambiente natural ao percorrer a trilha, o educador ambiental 

conduz os visitantes às placas interpretativas onde aprofundará os temas ambientais. São 

quatro suportes para as placas, com duas cada (frente e verso), que contêm informações 

sistematizadas sobre a Floresta com Araucária, organizadas na forma de uma exposição na 

Praça do Cedro. 

 Placas 1 e 2 – Reflexão Gabriel Campanholo e histórico da reserva: a ideia central desta 

etapa é realizar uma reflexão sobre a frase de Gabriel Campanholo (Fig. 30 A) e 

demonstrar a importância da visão de futuro em fragmentos florestais (Fig. 30 B).  

 

 Placas 3 e 4 – Biomas do Brasil e ecossistemas ameaçados no Paraná: a ideia central é 

apresentar os biomas brasileiros, mostrar o Paraná inserido na Mata Atlântica e 

localizar as tipologias de vegetação do Paraná (Floresta com Araucária, Campos 

Naturais, Cerrado, Floresta Estacional e Floresta Densa).  Então, o educador ambiental 

deve situar a RPPN Uru no Estado e mostrar a vegetação dentro de seu perímetro, que 

é composta por Floresta com Araucária e Campos Naturais. Neste ponto é explicado 

que a reserva Uru tem dois tipos de vegetação, o que aumenta a biodiversidade, pois se 

encontram espécies comuns da Floresta com Araucária, de Campos Naturais e outras 

comuns às duas tipologias (Fig. 31 A). Na placa dos ecossistemas ameaçados, o 

educador ambiental mostra ao visitante em qual tipo de floresta ele se encontra. 

Mostra e interpreta os dados alarmantes no mapa, chamando a atenção para a Floresta 

com Araucária (Fig. 31 B). 
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Figura 30 - Placas Interpretativas 1 e 2 da Praça do Cedro,RPPN Uru, Lapa, PR. A – Reflexão de 

Gabriel Campanholo; B – Histórico da reserva, visão de futuro e parcerias. 

  

B 

A 
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Figura 31 - Placas Interpretativas 3 e 4 da Praça do Cedro, RPPN Uru, Lapa, PR. A – Biomas do 
Brasil e vegetação do Paraná; B – Ecossistemas ameaçados do Paraná. 

 

 

B 

A 
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 Placa 5 – Relações ecológicas da Floresta com Araucária: a ideia central é mostrar os 

diferentes estratos da Floresta com Araucária (Fig. 32), sempre com relação ao que foi 

vivenciado na trilha.  

 

Figura 32 - Placa Interpretativa 5 da Praça do Cedro evidenciando a Floresta com Araucária e suas 
inter-relações, RPPN Uru, Lapa, PR. 

 

 Placa 6 – Serviços ecossistêmicos (placa interativa): são abordados os serviços 

ecossistêmicos e sua importância na placa interativa (Fig. 33 A e B). O educador 

ambiental conta  sobre o que temos com a floresta e o que temos sem a floresta e 

enfatiza que mesmo morando em centros urbanos, as florestas são fundamentais para a 

sobrevivência. Esta placa é interativa porque tem figuras imãs que permitem alterar os 

cenários (com e sem floresta).  
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Figura 33 - Placa Interpretativa Interativa da Praça do Cedro, RPPN Uru, Lapa, PR. A – Recursos 

obtidos com a conservação da floresta; B – o que aconteceria se não houvesse floresta.  

 

 

 

B 

A 
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Zona de raízes e Museu Gabriel Campanholo 

 

Após, o educador ambiental conduz os visitantes até a zona de raízes, qual mostra e 

explica o sistema de tratamento de efluentes por raízes de plantas, e ao museu, onde conta 

curiosidades sobre a vida do Sr. Gabriel Campanholo, e sobre os utensílios encontrados na 

região da reserva. Dentro do museu, o público é convidado a assinar o livro de registro de 

visitantes da reserva e visitar a página de internet da reserva com o intuito de ampliar a 

experiência da atividade e interesse na conservação, seja por meio da visualização de registros 

das armadilhas fotográficas, seja por conhecer outras trilhas da reserva, ou ainda saber sobre 

as pesquisas que são realizadas. Os visitantes recebem na saída do museu duas cartilhas 

ilustradas, uma com os animais silvestres comuns da reserva e outra com um mapa lúdico da 

RPPN Uru.  

 

Retorno ao Centro de Visitantes e fechamento  

 

Para o encerramento da visita, retorna-se ao Centro de Visitantes para a roda de 

avaliação, que consiste em reunir, quantificar e interpretar as evidências do aprendizado 

(conhecimento, habilidades, disposições afetivas, comportamento e percepção) dos 

participantes da atividade de EA (SOARES; MARCINKOWSKI, 2014).  

O processo de avaliação da EA é complexo, uma vez que o objetivo é a 

sensibilização e a mudança de atitudes, hábitos e comportamentos (TOMAZELLO; 

FERREIRA, 2001). A avaliação é realizada no decorrer de todo o desenvolvimento das 

atividades, conforme propõe Guimarães (1995), pelo diálogo, compreensão e produção de 

informações para o acompanhamento de todo processo. Para Tomazello e Ferreira (2001) a 

avaliação deve estabelecer critérios qualitativos para atingir os objetivos da EA. É essencial a 

participação dos visitantes para que emitam suas opiniões. Deve-se realizar em equipe, para 

haver uma pluralidade de temas discutidos. As informações levantadas com os participantes 

permitirão a compreensão e a reflexão para o aprendizado. 

Na atividade proposta na RPPN Uru, é feita uma troca de experiências com os 

visitantes, em que são abordados os pontos positivos e negativos, o que mais gostaram e 

menos gostaram, estimulando o diálogo. Os depoimentos de opinião e reflexão sobre a 

experiência na reserva de visitantes são anotados, junto com as demais observações feitas por 

todo grupo, com o intuito de gerar informações para ampliar o conhecimento acerca da 

atividade de EA e propor melhorias quando necessário.  
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Também é feita uma entrevista ao responsável do grupo de visitantes (professor, 

pedagogo, coordenador). A entrevista consiste em três perguntas: 1 - A visita à RPPN Uru 

atendeu as suas expectativas? 2 - Você retornaria à Reserva? 3 - Você tem alguma sugestão 

para aprimoramento das visitas? Cada visita gera um relatório com estas questões respondidas 

e são anexadas imagens das atividades do grupo, conforme modelo apresentado no Apêndice 

C. 

 

Resultados  

 

As atividades de EA tiveram início em outubro de 2014, em caráter experimental, 

com a recepção de estudantes de ensinos fundamental e médio, graduação e curso técnico. 

Também foram recebidos gestores e colaboradores de instituição privada. No dia 7 de 

fevereiro de 2015 foi instituído oficialmente o Programa de Educação Ambiental na RPPN 

Uru, com abertura de agendamento semanal para grupos de interesse, especialmente unidades 

de ensino.  

 

Agendamento de visitas e contatos  

 

O agendamento é feito pelo contato com o educador ambiental ou por meio da 

página na internet da reserva (www.matadouru.com.br), em que o interessado cadastra seus 

dados para posterior contato e agendamento.  

Foram efetuados contatos com as instituições interessadas em desenvolver as 

atividades de EA. Entre elas, instituições públicas e privadas da Lapa, Araucária, Curitiba, 

Piraquara e Campo Largo, para oferta da proposta de EA na RPPN Uru. Até o primeiro 

semestre de 2015, o número total de visitantes foi de 736, de cinco municípios: Lapa, 

Curitiba, Araucária, Pinhais e Campo Largo, conforme apresenta a Tabela 07.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.matadouru.com.br/
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Tabela 07 - Atividades de visitação e educação ambiental na RPPN Uru, Lapa, PR, desenvolvidas no 

período de outubro de 2014 a maio de 2015, visitante recebido, iniciativa e respectivo município de 

origem, público-alvo e número de visitantes.                                                                                                                                                                      

Ano 
Mês/ 

ano 
Visitante Iniciativa 

Município 

de origem 
Público-alvo 

N
o
. de 

visitantes 

2
0
1
4
 (

2
 s

em
es

tr
e)

 

out/14 
Universidade Positivo 

- Ciências Biológicas 
Privada  Curitiba 

Estudantes de 

graduação 
27 

nov/14 
Universidade Positivo 

- Pronatec 
Privada Curitiba 

Estudantes de curso 

técnico 
30 

nov/14 
Universidade Positivo 

- Pronatec 
Privada Curitiba 

Estudantes de curso 

técnico 
32 

nov/14 Colégio Dinâmico Privada Lapa 
Estudantes de ensino 

fundamental 
33 

nov/14 Colégio Dinâmico Privada Lapa 
Estudantes de ensino 

médio 
28 

nov/14 Posigraf Privada Curitiba 
Colaboradores 
(Gestores) 

30 

dez/14 
Centro de Educação 

João Paulo II 
Privada Curitiba 

Estudantes de ensino 

fundamental 
32 

dez/14 Colégio Sesi Privada 
Campo 

Largo 

Estudantes de ensino 

fundamental 
29 

dez/14 Colégio Sesi Privada 
Campo 
Largo 

Estudantes de ensino 
médio 

26 

dez/14 Grupo Positivo Privada Curitiba Colaboradores - adultos 30 

dez/14 Grupo Positivo Privada Curitiba Colaboradores - adultos 27 

dez/14 Grupo Positivo Privada Curitiba Colaboradores - adultos 15 

2
0

1
5

 (
1

 s
em

es
tr

e)
  

fev/15 

Inauguração Oficial 

do Programa de 

Visitação  

Privada 
Curitiba e 

Lapa 

Grupo Positivo 

(diretores e 

coordenadores), 

Prefeitura da Lapa, 
Proprietários, SPVS 

70 

mar/15 

Grupo Escoteiro 

Carlos Pereira de 
Araújo  

Privada Curitiba 
Escoteiros juvenis e 

adultos  
30 

abr/15 
Universidade Positivo 

- Pronatec 
Privada Curitiba 

Estudantes de curso 

técnico 
25 

abr/15 Escola San Marco Privada 
Campo 

Largo 

Estudantes de ensino 

fundamental e médio 
85 

                                                                                                                                                    (continua) 
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Tabela 07 - Atividades de visitação e educação ambiental na RPPN Uru, Lapa, PR, desenvolvidas no 

período de outubro de 2014 a maio de 2015, visitante recebido, iniciativa e respectivo município de 

origem, público-alvo e número de visitantes.  

Ano 
Mês/ 

ano 
Visitante Iniciativa 

Município 

de origem 
Público-alvo 

N
o
. de 

visitantes 

2
0

1
5

 (
1

 s
em

es
tr

e)
 

mai/15 
Escola Municipal 

Abigail Cortes  
Pública Lapa 

Estudantes de ensino 

fundamental 
40 

mai/15 
Escola Municipal 

Abigail Cortes  
Pública Lapa 

Estudantes de ensino 

médio 
40 

mai/15 
Colégio 

Metropolitana 
Privada Araucária 

Estudantes de ensino 

fundamental 
30 

mai/15 Escola Literal  Privada Pinhais 
Crianças de ensino 
infantil 

37 

mai/15 Escola Literal  Privada Pinhais 
Estudantes de ensino 

fundamental  
40 

Total de visitantes recebidos até o 2 semestre de 2015 736 

 

 

A partir da implantação da proposta de EA, realizada no segundo semestre de 2014 e 

no primeiro semestre de 2015, constatou-se a necessidade de adequações e realização de 

parcerias efetivas com órgãos públicos do município da Lapa para atender a comunidade da 

área de influência direta e viabilizar as ações de EA. Buscou-se a Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Educação da Lapa, para a formação de uma 

parceria e ampliação das visitas na RPPN Uru, com foco para as instituições de ensino. A 

parceria foi efetivada (Anexo A) e o agendamento foi fechado no mês de julho de 2015, com 

atividades de EA previstas para desenvolvimento entre agosto e novembro de 2015, conforme 

mostra a Tabela 08.  
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Tabela 08 - Atividades de visitação e educação ambiental na RPPN Uru, Lapa, PR, previstas para o 

período de agosto a novembro de 2015, visitante recebido, iniciativa e respectivo município de 

origem, público-alvo e número de visitantes.                                                                                                                                                                                          

Ano 
Mês/ 

ano 
Visitante Iniciativa 

Município 

de origem 
Público-alvo 

N
o
. de 

visitantes 

2
0
1
5
 (

2
 s

em
es

tr
e)

  

ago/15 
Colaboradores 
Posigraf 

Privada Curitiba Colaboradores - adultos 30 

ago/15 
Colégio Educacional 
Araucária - EDUCAR  

Privada Araucária 
Estudantes de ensino 
fundamental 

19 

ago/15 Apredizes Posigraf Privada Curitiba Colaboradores - adultos 35 

ago/15 Colegio Energia Ativa  Privada Curitiba 
Estudantes de ensino 

fundamental 
30 

ago/15 Escola Interativa  Privada 

Fazenda 

Rio 

Grande 

Estudantes de ensino 
fundamental 

34 

ago/15 Colegio Energia Ativa  Privada Curitiba 
Estudantes de ensino 

fundamental 
30 

set/15 
Centro Estadual de 

Educação Profissional  
Pública Curitiba 

Estudantes de curso 

técnico 
26 

set/15 
Centro Estadual de 

Educação Profissional  
Pública Curitiba 

Estudantes de curso 

técnico 
29 

set/15 
Escola Municipal Dr. 

Manoel Pedro  
Pública Lapa 

Estudantes de ensino 

fundamental 
40 

set/15 
Escola Municipal Dr. 

Manoel Pedro  
Pública Lapa 

Estudantes de ensino 

fundamental 
25 

set/15 Colegio Energia Ativa  Privada Curitiba 
Estudantes de ensino 

fundamental 
30 

set/15  Colégio Le Savant   Privada Colombo 
Estudantes de ensino 
médio 

44 

out/15 
Escola Municipal Dr. 
Manoel Pedro  

Pública Lapa 
Estudantes de ensino 
fundamental 

35 

out/15 
Escola Municipal Dr. 
Manoel Pedro  

Pública Lapa 
Estudantes de ensino 
fundamental 

36 

out/15 
Escola Municipal 
Pedro Passos Leoni   

Pública Lapa 
Estudantes de ensino 
fundamental 

24 

out/15 
Escola Municipal 
David Carneiro 

Pública Lapa 
Estudantes de ensino 
fundamental 

23 

out/15 
Escola Municipal 
Pedro Passos Leoni  

Pública Lapa 
Estudantes de ensino 
fundamental 

23 

out/15 
Escola Municipal 
David Carneiro 

Pública Lapa 
Estudantes de ensino 
fundamental 

20 

out/15 
Escola Municipal 
Lauro Montenegro  

Pública Lapa 
Estudantes de ensino 
fundamental 

21 

                                                                                                                                                    (continua) 
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Tabela 08 - Atividades de visitação e educação ambiental na RPPN Uru, Lapa, PR, previstas para o 

período de agosto a novembro de 2015, visitante recebido, iniciativa e respectivo município de 

origem, público-alvo e número de visitantes (continuação).                                                                                                                                                                                       

Ano 
Mês/ 

ano 
Visitante Iniciativa 

Município 

de origem 
Público-alvo 

N
o
. de 

visitantes 

2
0
1
5
 (

2
 s

em
es

tr
e)

 

out/15 
Escola Municipal 

Pedro Favaro 
Pública Lapa 

Estudantes de ensino 

fundamental 
20 

out/15 
Escola Municipal 

Abigail Cortes  
Pública Lapa 

Estudantes de ensino 

fundamental 
41 

out/15 
Escola Municipal 

Eloáh D’ A. Rychwa   
Pública Lapa 

Estudantes de ensino 

fundamental 
22 

out/15 
 Escola Municipal 

Sybilla W. de Lacerda 
Pública Lapa 

Estudantes de ensino 

fundamental 
25 

out/15 
Escola Municipal 

Pedro Favaro  
Pública Lapa 

Estudantes de ensino 

fundamental 
30 

out/15 
Universidade Positivo 

- Ciências Biológicas 
Privada Curitiba 

Estudantes de 

graduação 
30 

out/15 Escola Interativa  Privada 
Fazenda 

Rio 

Grande 

Estudantes de ensino 

fundamental 
34 

out/15 
Colégio Cooperativa 

da Lapa 
Pública Lapa 

Estudantes de ensino 

fundamental 
30 

out/15 
Escola Municipal 

Serafim F. Amaral 
Pública Lapa 

Estudantes de ensino 

fundamental 
22 

out/15 
Escola Municipal 

Eloáh D’ A. Rychwa  
Pública Lapa 

Estudantes de ensino 

fundamental 
26 

nov/15 

Escola Rural 

Municipal Brasilino 

Ferreira de Almeida  

Pública Lapa 
Estudantes de ensino 
fundamental 

20 

nov/15 
Escola Municipal 

Serafim F. Amaral  
Pública Lapa 

Estudantes de ensino 

fundamental 
25 

nov/15 

Escola Rural 

Municipal Brasilino 
Ferreira de Almeida  

Pública Lapa 
Estudantes de ensino 

fundamental 
22 

nov/15 
Escola Municipal  

Emília F. do Amaral  
Pública Lapa 

Estudantes de ensino 

fundamental 
23 

nov/15 
Escola Municipal 

Sybilla W. de Lacerda 
Pública Lapa 

Estudantes de ensino 

fundamental 
20 

nov/15 Colégio Le Savant   Privada Colombo 
Estudantes de ensino 

fundamental 
30 

nov/15 Colégio Dinâmico  Privada Lapa 
Estudantes de ensino 

fundamental 
24 

nov/15 
Universidade Positivo 

- Pedagogia  
Privada Curitiba 

Estudantes de 

graduação 
20 

Total de visitantes previsto para 2 semestre de 2015 1018 
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Atividades desenvolvidas e previstas 

 

Com a efetivação das atividades previstas, serão atendidos 1018 visitantes só no 

segundo semestre de 2015, com ênfase na comunidade da Lapa, principalmente nos alunos de 

ensino fundamental de escolas municipais, urbanas e rurais. Além disto, haverá participação 

das escolas dos municípios de Colombo e Fazenda Rio Grande, o que somado aos outros 

cinco já atendidos, totaliza a recepção e desenvolvimento das atividades de EA com 

instituições de sete municípios. A Figura 34 mostra os municípios atendidos na implantação 

da proposta de EA, bem como o número de visitantes das atividades realizadas até o primeiro 

semestre de 2015 e das previstas para o segundo semestre de 2015.  

 

Figura 34 - Número de participantes por visita realizada e por visita prevista, separados pelos 

municípios atendidos na implantação da proposta de EA na RPPN Uru, Lapa, PR.  
 

 

Até o primeiro semestre de 2015, a maioria das visitas recebidas na RPPN Uru foi a 

partir da iniciativa privada. Constatou-se a necessidade de ampliar a recepção para iniciativas 

públicas, no atendimento de escolas estaduais e municipais. Após a parceria com a Prefeitura 

da Lapa, por meio das Secretarias Municipais de Educação e Meio Ambiente, existe a 

previsão da ampliação de visitas de instituições de iniciativa pública, como mostra a Fig. 35.  
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Figura 35 - Desenvolvimento de atividades de EA na RPPN Uru, Lapa, PR, por meio de iniciativa 

pública ou privada, realizadas até o primeiro semestre de 2015 e das previstas para o segundo semestre 

de 2015.  

 

O público-alvo recebido até o primero semestre de 2015 foi composto por estudantes 

do ensino infantil, fundamental, médio, técnico, graduação, escoteiros, todos acompanhadas 

por docentes responsáveis, além de colaboradores adultos. A previsão para o segundo 

semestre de 2015 é de ampliar a recepção de turmas de ensino fundamental, principalmente 

das escolas municipais da Lapa. As demais categorias de público-alvo continuarão com o 

atendimento, conforme agendamento de visita. A Figura 36 apresenta o público-alvo e o 

número de visitantes recebidos até o primeiro semestre de 2015 e a previsão para o segundo 

semestre de 2015.  

 

 

Figura 36 - Público-alvo das atividades de EA na RPPN Uru, Lapa, PR e respectivos números de 
visitantes registrados até o primeiro semestre de 2015 e o número de visitantes previsto para o segundo 

semestre de 2015.  
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As parcerias com Prefeitura, Instituto Positivo, SPVS, Universidade Positivo e 

família Campanholo viabilizaram a implantação da proposta de intervenção socioambiental 

em EA para a RPPN Uru e permitiram a participação ativa da comunidade, principalmente da 

Lapa. Os resultados apontaram que será preciso ampliar a variedade de instituições visitantes 

e parceiras. A visitação pode acolher escolas de outros municípios próximos, como Contenda, 

Campo do Tenente, Balsa Nova, Mafra, por exemplo; além de recepcionar os Colégios do 

Grupo Positivo, que até o momento não participaram da implantação da proposta de 

intervenção na RPPN Mata do Uru. 

A continuidade da proposta será mediante as adequações necessárias ao 

desenvolvimento das atividades de EA, seja em relação ao público-alvo, ou aos municípios, 

ou na recepção de instituições públicas e privadas ou no número de visitantes. Espera-se que 

ao final do segundo semestre de 2015, com a implantação da proposta de intervenção 

socioambiental para a RPPN Uru, tenham sido desenvolvidas ações que contribuam na 

formação de novas perspectivas, valores e atitudes de cidadãos, frente a experiência realizada 

ao longo da visita.  

O envolvimento da comunidade, a articulação da sociedade civil e com instituições 

governamentais é essencial para o fortalecimento da EA. O comprometimento entre 

estudantes, visitantes e parceiros, desperta o interesse pelo saber, possibilitando mudança de 

atitudes, vivência e conscientização sobre os recursos naturais e saberes na compreensão do 

meio ambiente. 
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5  GESTÃO COMPARTILHADA: PLANEJAMENTO E PROPOSTA DE 

INTERVENÇÃO 

 

 

A biodiversidade brasileira apresenta um conjunto de formações florestais e 

ecossistemas associados (MMA, 2007) que resulta nos biomas mais ricos em diversidade 

biológica e mais ameaçados, com os principais pontos focais de biodiversidade do mundo 

(MYERS et al., 2000). As principais ameaças à biodiversidade são decorrentes das atividades 

antrópicas, como a exploração excessiva dos recursos naturais, introdução de espécies 

exóticas em diferentes ecossistemas, a poluição e a expansão urbana, industrial, agrícola e 

pecuária (HARDT et al., 2015; KAMAL et al., 2015).  

Em decorrência da crescente preocupação com a conservação da biodiversidade, o 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) lançou na Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) a Convenção sobre 

Diversidade Biológica. Esta convenção tem como objetivo principal estimular o 

desenvolvimento de estratégias, planos ou programas de modo que a conservação da 

diversidade biológica e a utilização sustentável estejam integradas (MMA, 2007).  

Pelo exposto, as áreas protegidas constituem as estratégias mais eficientes para a 

conservação da biodiversidade, proteção de recursos genéticos e desenvolvimento científico 

em longo prazo, e contribuem de forma direta para a conservação da biodiversidade e para o 

desenvolvimento de programas nacionais e regionais (MORSELLO, 2001; CÂMARA 2002; 

BRITO 2003; SAUQUET et al. 2014; HARDT et al., 2015). Entretanto, as áreas protegidas 

devem ser manejadas adequadamente, de tal forma que eventuais impactos, que implicam em 

uma perda irremediável da biodiversidade ao longo dos anos, sejam minimizados.  

No Brasil, estas áreas protegidas são denominadas Unidades de Conservação (UCs), 

e são definidas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) por meio da Lei 

n° 9.985 de 2000, que estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das 

UCs, visando à proteção de uma determinada porção relevante do ambiente. Uma UC 

corresponde não apenas ao espaço territorial e aos seus recursos ambientais, mas também às 

águas jurisdicionais. Ao serem legalmente instituídos pelo Poder Público, estes espaços têm a 

finalidade de conservação e com limites definidos. Devem estar sob um regime especial de 

administração e sobre eles devem ser adotadas garantias e medidas de proteção (BRASIL, 

2000). 
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O SNUC prevê a possibilidade de gestão compartilhada com Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), prefeituras e empresas que tenham como 

contrapartida a manutenção total ou parcial da UC. As responsabilidades pela gestão, no 

entanto, devem ser atribuídas conforme as necessidades, a qualidade e a efetividade de 

execução de serviços.  

 As UCs, muitas vezes, são vistas como impedimento para a expansão do progresso e, 

em função do desinteresse da manutenção da rede de áreas protegidas, elas sofrem com a falta 

de recursos financeiros e participação, além da incapacidade administrativa, seja de gestores 

públicos ou privados, situações que limitam as ações de conservação.  

Considerando que a integridade de uma área natural está diretamente ligada às ações 

de gestão, o planejamento deve traçar ações para conservação, ou seja, para garantir a 

manutenção dos ecossistemas (RYLANDS; BRANDON, 2005; CAMPOS; COSTA FILHO, 

2006; KAMAL et al., 2015). Acrescenta-se, ainda, que todas as atividades contempladas em 

um plano de gestão compartilhada devem estar de acordo com as diretrizes estabelecidas no 

plano de manejo de cada unidade de conservação (MMA, 2007). 

Dentro do contexto de gestão compartilhada, a RPPN Uru e o PE do Monge são UCs 

adjacentes, localizadas no município da Lapa, PR, Brasil, que têm como objetivo a 

conservação de remanescentes florestais de Floresta com Araucária, com manchas de Estepe 

Gramíneo-lenhosa. Devido à conectividade entre essas duas UCs, há a possibilidade da 

realização de práticas de gestão conjuntas, que podem ser somadas e contribuir para a 

otimização das ações de conservação dos rios, solos, nascentes e fragmentos vegetacionais. 

Esse modelo poderá representar um importante instrumento para a conservação dos 

ecossistemas das duas UCs e as ações sugeridas poderão, ainda, serem replicadas em outras 

UCs no Paraná ou no Brasil.  

Para tanto, há necessidade de envolvimento e interação entre diversas instituições. A 

colaboração entre instituições públicas e privadas pode fortalecer a implementação de 

políticas, planos de ação e projetos (SAUQUET et al., 2014). O compartilhamento da gestão, 

por meio do planejamento de ações em parcerias entre instituição de ensino superior, 

organizações sem fins lucrativos, órgãos públicos e proprietários pode promover o 

conhecimento, pelas pesquisas, conscientização e sensibilização; o controle, pela otimização 

da fiscalização e proteção; e a operacionalização, pelos serviços de administração, 

comunicação e sustentabilidade das UCs.  

Além dessa contribuição, a gestão compartilhada auxiliará diretamente o 

desenvolvimento de projetos de conscientização e sensibilização de crianças, adolescentes, 
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adultos e professores, bem como a divulgação de pesquisas em eventos científicos ou 

publicação em periódicos especializados. As instituições de ensino, os órgãos públicos e a 

comunidade do município da Lapa, PR, serão beneficiados pela definição do plano de gestão 

compartilhada, tanto pela educação ambiental (EA) quanto pela conservação dos 

remanescentes florestais.  

A proposta apresentada tem como objetivo traçar o planejamento para a gestão 

compartilhada a partir da mobilização dos órgãos gestores para efetivar projetos e 

potencializar o uso sustentável do espaço das duas UCs, RPPN Uru e PE do Monge, pelo 

desenvolvimento de ações conservacionistas que envolvem o manejo dos recursos naturais, 

além da implementação de projetos de pesquisa, conscientização e sensibilização, que serão 

desenvolvidos de forma conjunta. 

 

5.1 GESTÃO COMPARTILHADA  

 

A gestão ambiental compartilhada se baseia na divisão de responsabilidades entre 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, além da relação destes com diversos setores da 

sociedade, tais como Organização Não-Governamental (ONG) e Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público (OSCIP) (MMA, 2006).  

A terminologia sobre a gestão compartilhada, também reconhecida como cogestão, 

foi objeto de estudo de Plumer e FritzGibbon (2004), que analisaram parcerias, colaboração e 

cogestão. Para os autores, gestão compartilhada é uma expressão genérica referente à partilha 

de direitos e responsabilidades por parte do governo e sociedade civil. Ainda, corresponde à 

reforma das estruturas administrativas e pode ser considerada inovadora, pois se baseia em 

procedimentos de definição de arranjos de gestão que permitem a interação entre governos, 

organizações da sociedade civil, comunidade e proprietários de áreas protegidas. 

Plumer e FritzGibbon (2004) analisaram as semelhanças e diferenças entre os termos 

parcerias, colaboração e cogestão, sendo este último especificamente para abordar as questões 

pertinentes à gestão dos recursos naturais. As parcerias englobam influência mútua, 

equilíbrio, sinergia, igualdade de participação e tomada de decisão, responsabilidade e 

transparência. A colaboração envolve a partilha de recursos das partes interessadas para 

resolver os problemas, com ênfase no processo de interação entre os envolvidos. Os autores 

afirmaram que o termo colaboração é empregado para as ações de meio ambiente e 

sustentabilidade. Por último, o termo gestão compartilhada ou cogestão, refere-se ao 

compartilhamento de direitos e responsabilidades entre o Estado e entidades locais, tendo 
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como característica a descentralização do poder. Os autores apontaram que, apesar das 

semelhanças observadas, estes termos são muitas vezes tratados como sinônimos.  

No Brasil, a concepção de gestão ambiental compartilhada teve origem na Lei 

Federal nº 6.938 de 1981, a qual dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, 

estabelecendo conceitos, princípios, objetivos, instrumentos e mecanismos de aplicação.  

Também institui o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) com o intuito de 

estabelecer um conjunto articulado de órgãos e entidades responsáveis pela proteção e 

melhoria da qualidade ambiental, estimulando a participação da sociedade civil, a cooperação 

e interação dos envolvidos com o controle, promoção e gestão do meio ambiente (PAVAN, 

2013).  

Entre as principais funções do SISNAMA, destacam-se a implantação da Política 

Nacional de Meio Ambiente; o estabelecimento de um conjunto articulado de órgãos, 

entidades, regras, práticas, para a proteção e melhoria da qualidade ambiental; e a 

descentralização da gestão ambiental por meio do compartilhamento de responsabilidades 

entre entes federados (União, Estados e Municípios) (MMA, 2006). Também são necessárias 

algumas adequações no sistema de gestão ambiental compartilhada, como a regulamentação, 

por Lei Complementar, do Art. 23 da Constituição Federal, o qual trata da divisão de 

competências entre os entes federados para a gestão ambiental; a verificação de normas e 

procedimentos de municípios; e a capacitação de gestores municipais (MMA, 2006).  

 

5.1.1 Descentralização de responsabilidades 

 

Com a Constituição de 1988, os municípios foram inclusos como entes partícipes da 

federação sob condições de igualdade, autonomia política, administrativa e financeira, 

podendo assumir responsabilidades por atividades, como, por exemplo, o licenciamento 

ambiental. Para regulamentar os empreendimentos são necessários critérios para avaliação do 

impacto ambiental local, relacionados com questões políticas, tecnológicas, operacionais para 

a execução das atividades e ao corpo técnico capacitado que irá responder pela parte 

ambiental (MMA, 2006). 

O município se beneficia pela concretização e resolução de problemas e maior 

acessibilidade ao serviço público, bem como pelo desenvolvimento de programas adaptados à 

realidade local. Além disso, os recursos podem ser empregados com maior eficiência, 

transparência e democratização. O planejamento das ações ambientais locais incentivou os 

municípios desenvolverem sua respectiva Política Municipal de Meio Ambiente com o 
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objetivo de estabelecer normas e diretrizes para regulamentar as questões ambientais locais, 

motivo que originou as unidades regionais de licenciamento, vinculadas a um órgão ambiental 

central (MMA, 2006). 

A descentralização das responsabilidades ambientais pode ser observada em 11 

Estados do Brasil: Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, 

Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo (PAVAN, 2013).  

Com o intuito de descentralizar a gestão pública do meio ambiente, o Governo do 

Estado da Bahia apoia o processo de organização e ampliação da capacidade dos municípios 

baianos para a gestão ambiental. A gestão compartilhada entre Estado e Município prevê a 

adequação das estruturas e corpo técnico municipais para exercer competência de 

licenciamento ambiental e a criação de fundo municipal de meio ambiente para financiamento 

dos programas e projetos ambientais. O Conselho de Meio Ambiente Municipal participa da 

gestão com a elaboração de regimentos e representação do poder público, sociedade civil e 

setor empresarial. Para o Governo do Estado da Bahia, a gestão compartilhada ampliou a 

capacidade estrutural, técnica, financeira e as práticas participativas dos conselhos ambientais 

(SEMA, 2013).  

A legislação que ampara o exercício da competência do licenciamento ambiental 

municipal e critérios para a descentralização é a Resolução do CONSEMA n° 2/2006. O 

município deve estar com o sistema de gestão ambiental estruturado, em termos políticos, 

técnicos, tecnológicos e operacionais, sendo indispensável a existência de uma secretaria ou 

fundação de meio ambiente que contemple um quadro técnico capacitado para responder 

pelas questões ambientais locais (PAVAN, 2013). 

Pavan (2013) apresentou as questões legais aplicáveis para a gestão ambiental 

compartilhada entre a União, o Estado de Santa Catarina e o Município de Balneário 

Camboriú, no que tange ao licenciamento ambiental de pequenos e médios empreendimentos. 

Para o autor, deve haver descentralização da gestão ambiental, articulação entre os entes 

federados e repartição de competências em relação ao licenciamento ambiental.  

Segundo Pavan (2013), o município de Balneário Camboriú, apesar de estar 

qualificado para atuar na gestão ambiental local, ainda não se posicionou devidamente para 

exercer a descentralização do licenciamento ambiental, sendo tal posicionamento fundamental 

para assegurar um desenvolvimento sustentável do seu território, assim como fazem os 

municípios vizinhos de Itajaí, Itapema e Navegantes, SC. A falta de um posicionamento ativo 

com as questões ambientais municipais resulta no atraso do desenvolvimento local, na 

dependência da administração estadual e na diminuição da receita proveniente da gestão 
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ambiental municipal. Com a gestão compartilhada o município de Balneário Camboriú 

otimiza os programas locais, o uso de recursos e a implementação de políticas ambientais. 

Também permite maior transparência nas tomadas de decisões e democratização dos 

processos de implementação, favorecendo a participação da população envolvida. 

A descentralização da gestão de áreas protegidas foi sugerida no trabalho de Zérah e 

Landy (2013), estudo de caso sobre a influência antrópica no Parque Nacional de Sanjay 

Gandhi localizado nos arredores da cidade de Mumbai, na Índia. Devido à urbanização e 

consequente diminuição das áreas florestais, para os autores, a gestão ambiental deste parque 

nacional deve ser tratada de modo diferenciado, com maior planejamento, pelo fato de 

gestores ignorarem que o parque é considerado área de lazer. Essa opinião foi contrária à do 

Departamento Florestal que afirmou que deveria ser gerido como qualquer outro parque 

nacional. Para acompanhar esse debate político e a tomada de decisão sobre o gerenciamento 

dos parques urbanos, os autores sugeriram a descentralização da gestão e a criação de um 

espaço institucional para dar representatividade a todos os interessados. Deste modo, os 

problemas urbanos seriam visíveis e, talvez, passíveis de resolução.  

Pelo exposto, a descentralização contribuiu para que os entes federados assumissem 

o dever de proteção do meio ambiente, repartindo as responsabilidades e aumentando a 

capacidade de operação dessas instituições e permitindo os avanços operacionais das 

atividades ambientais (MMA, 2006).  

 

5.1.2 Gestão compartilhada de áreas protegidas 

  

A gestão compartilhada de UCs é prevista no artigo 30 do SNUC (BRASIL, 2000), o 

qual estabelece a possibilidade de gestão compartilhada entre o poder público e organizações 

da sociedade civil de interesse público (OSCIP), desde que atenda aos objetivos da unidade e 

que seja mediante instrumento firmado com o órgão responsável pela gestão. O órgão 

ambiental deve manter a responsabilidade de integridade da UC, sendo, portanto, uma gestão 

compartilhada definida no Decreto n
o
 4.340 de 2002, o qual regulamenta artigos do SNUC 

(KALIKOSKI  et al., 2009).  

Para Dick et al. (2012), a formalização de parcerias, entre as esferas públicas, 

privadas e terceiro setor é fundamental para a efetividade de ações nas UCs. Para os mesmos 

autores, a perspectiva de gestão compartilhada oportuniza e valoriza as iniciativas locais, 

fomentando a responsabilidade social das UCs. Ainda, essa forma de parceria permite a 

captação de recursos para implementação das ações de manejo previstas, EA e conservação.  
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A gestão compartilhada de UCs promove a divisão de responsabilidade. Os 

benefícios relacionados são a ampliação da capacidade técnica para efetivar ações, pois com o 

aumento de profissionais para atender às necessidades das UCs, as instituições são 

fortalecidas quanto aos aspectos de capacidade, estrutura, técnica, financeira, o que favorece a 

formação de conselhos consultivos ambientais e a participação da comunidade na gestão.  

A gestão compartilhada de áreas protegidas, nos aspectos da participação, formação 

de parcerias e contribuições de gestão em benefício à conservação de áreas naturais é 

discutida por pesquisadores de diferentes países. Zachrisson (2008) investigou a gestão 

compartilhada de áreas protegidas na região montanhosa da Suécia, em níveis nacional, 

distrital e local. A prática de gestão é feita de forma hierárquica, contestada por comunidades 

próximas, incluindo os indígenas, pastores, cujas atividades econômicas são realizadas dentro 

das áreas protegidas. O estudo relaciona as atitudes destas comunidades com as 

responsabilidades da gestão das áreas protegidas. Ainda, sugere a cogestão e participação 

destes grupos para casos locais. 

O estudo de Rastogi et al. (2010) fez uma a análise de partes interessadas para a 

gestão de áreas protegidas no Parque Nacional de Corbett, na Índia. Primeiramente, foram 

identificados os principais grupos de interesse com o objetivo de avaliar as relações com a 

gestão do parque. Após, houve o comprometimento dos interessados para o planejamento de 

estratégias e implementação de ações de conservação. Os resultados demonstraram que 

agregar os interessados na gestão do parque pode auxiliar na tomada de decisão, na 

elaboração de planos e políticas e na implantação destes. O estudo revelou, ainda, que as 

alianças entre as partes interessadas podem precisar reforço para garantir a efetividade das 

ações. Este foi o primeiro caso de gestão compartilhada da Índia.  

A pesquisa de Bown et al. (2013) abordou dois modelos de gerenciamento para áreas 

marinhas, a cogestão e a cogestão adaptativa. Estes dois modelos foram aplicados 

sequencialmente, o primeiro de 2003 a 2009 e o segundo de 2008 a 2013 em três 

comunidades de Honduras. O levantamento de informações incluiu entrevistas, reuniões com 

envolvidos no gerenciamento, pesquisas domiciliares e observação participante. Foi 

constatada a importância do apoio e parcerias na implantação de planos de gerenciamento e 

aumento da participação e transparência, em um processo de tomadas de decisão, 

experimentação e monitoramento. 

No Brasil, um exemplo de gestão compartilhada é o Parque Estadual Fritz Plaumann, 

localizado no Município de Concórdia, Santa Catarina, em que as responsabilidades pela 

gestão são divididas entre o órgão ambiental estadual (FATMA) e a Equipe Co-Gestora do 
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Parque Estadual Fritz Plaumann (ECOPEF), com atendimento ao público visitante e 

realização de atividades de EA com a comunidade local. A FATMA disponibiliza recursos 

por meio de projetos via Câmara Técnica de Compensação Ambiental, para subsidiar parte 

dos trabalhos realizados pela ECOPEF na cogestão do Parque Estadual Fritz Plaumann 

(ECOPEF, 2014). A responsabilidade da gestão da UC é reforçada por parcerias com a missão 

de conservar as áreas naturais. Da mesma forma, os projetos de gestão participativa 

fortalecem orientação quanto à gestão das UCs, além de aproximar a comunidade da região e 

minimizar as possíveis atividades conflitantes.   

 

5.1.2.1  Gestão participativa 

 

A gestão das áreas protegidas também pode ser participativa. Hamin (2001) aponta a 

aceitação das relações participativas entre o NPS e as comunidades rurais. O autor apresentou 

três estudos de caso de parques com parcerias que variam de terras federais de extensa 

propriedade a terras federais com desenvolvimento local e relações de colaboração.  

A participação comunitária foi observada no estudo de Buijs et al. (2011), em caráter 

de disputa sobre a gestão de um Parque Nacional da Holanda. De um lado, um grupo de 

protesto defendendo os interesses da comunidade e de outro a agência de conservação 

responsável pela gestão. O grupo de protesto, aliado a outras representações da sociedade 

civil, mostrou-se fortalecido em relação à agência de conservação por esta ser limitada. Foram 

realizadas discussões e entrevistas com 49 representantes da comunidade e da agência de 

conservação. Também foram analisados 127 documentos relacionados com conflitos 

ambientais, tais como plano de gestão, cartas e artigos publicados em jornais. O estudo 

mostrou que as representações sociais foram estratégicas para a melhoria dos serviços de 

gestão da agência responsável.  

A pesquisa de Dandy e Van Der Wal (2011) investigou a gestão de matas e florestas 

por diferentes partes interessadas, as quais puderam contribuir com o planejamento e ações de 

uma floresta no Reino Unido. Para executar a pesquisa, pequenos grupos de participantes 

foram a campo observar as necessidades e potencialidades e as observações foram feitas por 

visita in loco, registro fotográfico e discussão em grupo. A análise de dados seguiu a 

abordagem indutiva e foram identificados sete cenários principais da floresta. A partir da 

avaliação dos diferentes grupos, foram planejadas as ações de intervenção. O estudo mostrou 

que a apreciação compartilhada sugeriu diferentes pontos de vista para a avaliação dos 
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cenários da floresta. Ainda, este tipo de avaliação considerou a opinião de diferentes partes de 

forma rica e de baixo custo.  

Jones e Burgess (2005) avaliaram a capacidade de parceria e gestão colaborativa em 

áreas marinhas protegidas no Reino Unido. Consideraram 15 casos e constataram que a 

formação de parcerias entre autoridades e usuários de recursos fornece uma base para a 

resolução de problemas, pois desenvolve estruturas e incentivos para alcançar os objetivos 

estratégicos e ações planejadas.  

A participação da comunidade foi considerada no estudo de Ramkissoon et al. 

(2013), que mostrou as relações de satisfação de acordo com a visitação em parques da 

Austrália. A pesquisa teve como amostra os visitantes do Parque Nacional de Dandenong 

Ranges, que mostraram a percepção sobre o parque. A satisfação do visitante foi, 

principalmente, pelo atendimento às necessidades para as características físicas do lugar, pelo 

interesse turístico, de lazer ou recreação, ou ainda, que despertem emoções. A partir destes 

resultados, foi possível direcionar as futuras ações de gestão.  

Outro aspecto interessante é a análise do planejamento de gestão e conservação a 

partir das necessidades da população. Ramutsindela (2003) analisou a reforma agrária em 

parques nacionais da África do Sul, frente ao histórico de inimizade entre autoridades de 

conservação e comunidades locais, como um processo de reparação das necessidades 

humanas com a conservação. O artigo mostrou que, apesar da reforma agrária ser uma ameaça 

à conservação, as reivindicações de terras em parques nacionais africanos contribuiu para uma 

abordagem de planejamento da conservação. 

A gestão participativa de UCs foi tema também abordado em âmbito nacional. Dick 

et al. (2012) propuseram o projeto intitulado “Integração e Capacitação de Conselhos e 

Comunidades na Gestão Participativa de UCs Federais e Estaduais, Oeste de SC e Centro-Sul 

do PR”, desenvolvido por iniciativa da Associação de Preservação do Meio Ambiente da Vida 

(Apremavi). O projeto teve a participação de unidades de conservação públicas, sendo quatro 

federais e duas estaduais, próximas geograficamente. Entre elas: Parque Nacional (PARNA) 

das Araucárias, Estação Ecológica (ESEC) Mata Preta, Parque Estadual (PE) Fritz Plaumann, 

Parque Estadual (PE) das Araucárias, Floresta Nacional (FLONA) de Chapecó e Refúgio de 

Vida Silvestre (REVIS) dos Campos de Palmas. 

Os benefícios da gestão participativa se assemelham aos obtidos na gestão 

compartilhada: ampliam as competências e habilidades dos envolvidos com as UCs de forma 

a potencializar a gestão e seus instrumentos, como, por exemplo, o plano de manejo, o plano 

de ação para a conservação e os conselhos. A diferença é que na gestão participativa as ações 
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de gerenciamento são conduzidas com a participação dos conselhos consultivos, comunidades 

e educadores com atuação nas escolas localizadas na zona de amortecimento e áreas 

adjacentes das UCs. A gestão compartilhada é feita a partir de documento firmado entre os 

órgãos responsáveis pela gestão das UCs; estes promovem o planejamento e decisões de 

forma conjunta, de modo a compartilhar os interesses e otimizar as ações (DICK et al., 2012).   

A gestão compartilhada é a formalização de parcerias. As iniciativas inovadoras e 

participativas, como ações de sensibilização e capacitação dos gestores de UCs e atividades 

que promovam trocas de experiências, podem auxiliar no processo de criação, planejamento, 

implementação e gestão de UCs, como forma de minimizar conflitos ambientais (DICK et al., 

2012). 

 

5.2  METODOLOGIA 

 

O delineamento da proposta de gestão compartilhada foi executado respeitando três 

etapas características para uma intervenção segura e efetiva: diagnóstico, 

planejamento/intervenção e monitoramento (COSTA; COSTA, 2014), modelo passível de 

replicação em qualquer área protegida (Fig. 37). 
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Figura 37 - Sequência metodológica da proposta de gestão compartilhada entre UCs para a otimização 

da conservação e da educação ambiental.  
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A primeira etapa antecede o planejamento e a implementação de ações voltadas à 

conservação dos recursos naturais e envolve o diagnóstico detalhado voltado a diferentes 

aspectos como: a) identificação do estado de conservação da RPPN Uru e PE do Monge; b) 

identificação dos principais conflitos socioambientais existentes no interior e na periferia 

próxima às UCs; c) identificação dos vonluntáriosna conservação das UCS; e d) identificação 

das potencialidades e limitações para o desenvolvimento das ações para conservação das áreas 

protegidas (COSTA; COSTA, 2014). Nesta etapa se buscou levantar dados primários e 

secundários que possibilitaram a análise das características acerca do espaço e público-alvo 

(aspectos físicos, bióticos, antrópicos da RPPN Uru), principalmente no que se refere às 

informações relevantes para a definição dos problemas e reconhecimento da situação atual. Os 

dados obtidos com relação aos aspectos físicos foram sobre clima, relevo, solo e hidrografia; 

em relação aos aspectos bióticos foram sobre a flora e a fauna; e sobre os aspectos antrópicos 

foram obtidas informações sobre as áreas adjacentes e dados socioeconômicos sobre o 

município da Lapa, PR.  

A segunda etapa envolveu o planejamento de ações e projetos de conservação e 

educacionais, colocados em prática por parte dos voluntários. Neste contexto, as propostas 

foram definidas a partir do diagnóstico obtido na etapa anterior. O planejamento e execução 

das ações deverá ter caráter participativo e envolver conselhos consultivos, comunidade e 

educadores com atuação nas escolas localizadas na zona de amortecimento e áreas adjacentes 

das UCs. Caberá aos gestores encaminhar as demandas até o conselho. Segundo Costa e Costa 

(2014), os gestores devem promover a articulação entre os participantes e o fluxo de diálogo 

para proposições efetivas de trabalho. Estes desempenham um importante papel para a gestão 

participativa.  

A terceira etapa corresponde ao monitoramento das ações definidas e colocadas em 

prática. Segundo Gibbs (2009), o monitoramento é um processo contínuo de coleta de dados 

que utiliza indicadores previamente definidos com a finalidade de fornecer informações sobre 

o progresso e o alcance dos objetivos.  É parte essencial das atividades de intervenção 

ambiental e deve permitir confirmar ou não as previsões feitas na fase de planejamento, 

constatar a efetividade das ações e, por conseguinte, fazer os ajustes e as adequações 

necessários, e ainda, propor ações futuras.   
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5.3  RESULTADOS  

 

5.3.1  Diagnóstico 

 

 A RPPN Uru e PE do Monge apresentam elevada riqueza de espécies, tanto de flora 

quanto de fauna, incluindo espécies endêmicas e ameaçadas de extinção. A conectividade da 

RPPN Uru com o PE do Monge unifica o ambiente florestal, porém, enquanto a RPPN Uru 

apresenta condições que propiciam a conservação da área, constatadas pelos aspectos dos 

meios físico, biótico e antrópico, o PE do Monge possui condições estruturais inadequadas 

que podem comprometer a conservação, seja pelo livre acesso a fragmentos florestais ou pela 

ausência de um plano emergencial para combate de incêndios. O impacto negativo ao 

ambiente no PE do Monge foi constatado pela observação da degradação de áreas onde os 

visitantes permanecem durante a estada no parque e o acesso não restrito.  

 No PE do Monge falta infraestrutura adequada para receber visitantes, o que afeta 

diretamente a população da Lapa, por ser um dos principais atrativos da cidade. Por outro 

lado, a população que utiliza o parque para fins turísticos e religiosos acaba depredando o 

ambiente por falta de orientação e ordenação das atividades. Somam-se a esses aspectos 

negativos a desatualização do plano de manejo e a presença de espécies exóticas invasoras 

que ocupam áreas de vegetação nativa sem o controle adequado. 

 As adjacências da RPPN Uru e do PE do Monge foram representadas basicamente 

por duas situações distintas: uma de caráter urbano e outra rural. Em consequência das 

atividades rurais foram observadas situações conflitantes como agricultura, pecuária, 

reflorestamento, desmatamento, propriedades particulares com atividades de desmatamento 

irregular, caça (presença de armadilhas), despejo inadequado de resíduos. Já em relação à 

urbana, constatou-se principalmente a degradação e depredação no PE do Monge em função 

da intensa visitação e pouca fiscalização.  

 Alguns problemas municipais afetam diretamente a RPPN Uru e o PE do Monge. Por 

exemplo, em relação à coleta seletiva, o município da Lapa dispõe de sistema de coleta, mas, 

na situação atual, o trajeto realizado pelo caminhão de recolhimento não abrange a localidade 

da RPPN Uru, afastada, aproximadamente, 6 km da cidade. 

 Os vonluntários na conservação dos remanescentes vegetacionais da Lapa, PR, foram 

representados não somente por instituições públicas e privadas, como também por 

representantes de segmentos sociais, com destaque para as associações de moradores e de 

instituições educacionais (escolas e universidades). O grupo de vonluntários inclui 
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proprietários, autoridades locais (prefeitura e secretarias) e policiais, órgãos públicos 

ambientais (Instituto Ambiental do Paraná - IAP e Instituto Chico Mendes de Proteção à 

Biodiversidade - ICMBIO), comunidade, escolas (públicas e privadas), visitantes, 

Organizações Não-Governamentais (ONG) e Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP).  

Nesse contexto, evidenciou-se a necessidade de parcerias que poderão complementar 

e fortalecer as políticas conservacionistas e as ações de EA no município da Lapa, 

contribuindo para o conhecimento acerca da biodiversidade e de sua conservação, uma vez 

que são áreas conectivas. 

A partir do diagnóstico, com a identificação dos problemas socioambientais no 

interior e na periferia da RPPN Uru e do PE do Monge, a gestão compartilhada potencializará 

e trará oportunidades em termos de estrutura, conhecimento e operacionalização, conforme 

apresenta o Quadro 08.  

 Apesar das várias oportunidades, constataram-se algumas limitações, que podem ser 

de múltipla natureza e algumas de difícil resolução. São exemplos das limitações às ações de 

gestão compartilhada nas UCs:  

 Falta de recursos e equipamentos para o desenvolvimento das atividades; 

 Inexistência de local adequado para a recepção, acomodação e realização de atividades 

no PE do Monge;  

 Inexistência de coleta de resíduos na RPPN Uru; 

 Ausência de conhecimento da população da Lapa sobre a RPPN Uru; 

 Dificuldade de mobilidade até as UCs; 

 Pouca publicação científica sobre as pesquisas realizadas nas UCs.   
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Escopo Potencialidade/ Oportunidade Motivo Execução 

E
st

ru
tu

ra
 

 Usar a RPPN Uru e o PE do 

Monge a favor da conservação. 

Pontos focais de 

biodiversidade, 

importantes fragmentos 

florestais. 

Desenvolvimento de 

pesquisas, ações de 

manejo e formação de 

parcerias.  

 Falta de condições estruturais 

do PE do Monge. 

Adequação para a 

visitação e atividades de 

EA. 

Investimento 

governamental, 

concessões ou 

parcerias público-

privadas. 

 Equipamentos e materiais de 

apoio. 

Compartilhar 

equipamentos e contribuir 

para as atividades de 

pesquisa e EA. 

Parcerias com 

instituições de 

interesse.  

 Utilizar a infraestrutura da 

RPPN Uru como exemplo. 

É um espaço 

multifuncional e exemplo 

de construção ecológica e 

sustentável. 

Articulação com 

instituições de 

interesse para conhecer 

a RPPN Uru. 

 Melhorar o acesso às UCs 

RPPN Uru e PE do Monge.  

Necessidade de 

manutenção periódica. 

Formação de parceria 

com a Prefeitura da 

Lapa. 

 Melhorar o sistema de coleta de 

resíduos sólidos nas UCs e áreas 

adjacentes. 

Necessidade de coleta 

periódica. 

Formação de parceria 

com a Prefeitura da 

Lapa. 

C
o
n
h
ec

im
en

to
 

 Formar parcerias com 

instituições públicas e privadas. 

Otimizar as ações de 

conservação e educação 

ambiental. 

Contato com as 

instituições de 

interesse.  

 Efetivar o manejo adequado. Otimizar a conservação.  

Ações de acordo com o 

estabelecido no Plano 

de Manejo das UCs; 

Formação de parcerias 

público-privadas. 

 Desenvolver atividades de EA 

monitoradas. 

Sensibilização e 

conscientização.  

Formação de parcerias 

público-privadas. 

 Criar materiais educativos. 

 
Ampliar o conhecimento. 

Parcerias com 

instituições de ensino.  

O
p

er
ac

io
n

al
iz

a
çã

o
 

 Ampliar os recursos financeiros 

e humanos. 

Garantir a realização de 

ações de manejo.  

Parcerias público-

privadas.  

 Divulgar os resultados das 

ações de manejo. 

Ampliar o conhecimento.  
 Realizar campanhas de 

incentivo à conservação. 

 Ampliar a comunicação com 

outras instituições de ensino e 

comunidade. 

Quadro 08 - Identificação das potencialidades e oportunidades, motivo e proposta de 

execução das ações sugeridas.  
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 O conhecimento das potencialidades, oportunidades e limitações poderá maximizar 

os pontos fortes e minimizar os fracos na implantação das ações de conservação, de modo que 

salvaguarde a integridade biológica das UCs em longo prazo. De acordo com Langholz et al. 

(2000), os elaboradores de políticas deveriam avaliar cuidadosamente as vantagens e 

desvantagens, as oportunidades e limitações, de ter reservas naturais privadas nas 

proximidades imediatas de parques públicos. 

 Na presente proposta foram definidos dois cenários para a RPPN Uru e PE do 

Monge. No primeiro, a partir da na situação atual, considera-se as áreas conectivas e com 

ações individuais. No segundo cenário, faz-se a proposta de gestão compartilhada com 

unificação das ações de manejo das áreas protegidas (Fig. 38). 
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Figura 38 - Estrutura conceitual da proposta de gestão compartilhada, com evidência do 
compartilhamento das ações, em função da conectividade entre RPPN Uru e o PE do Monge. 
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 A conectividade entre RPPN Uru e PE do Monge permitirá o atendimento aos dois 

lados e poderá trazer benefícios para as áreas contíguas, de modo a ampliar a contribuição 

para a conservação da biodiversidade. Para Terborgh et al. (2002), a localização  das áreas 

privadas em relação a outros parques é importante, pois a riqueza de espécies está relacionada 

positivamente com a quantidade de área protegida. A gestão compartilhada tornará as UCs 

mais eficientes por implementar as ações de manejo de forma conjunta. 

 

5.3.2 Planejamento e ações 

 

A proposta de gestão compartilhada contempla ações para as esferas do 

conhecimento (pesquisa e EA), controle (proteção e fiscalização), e operacionalização 

(administração, comunicação e sustentabilidade econômica), com o objetivo de acompanhar 

e/ou sugerir adequações necessárias durante o desenvolvimento das atividades de gestão 

ambiental. As linhas sugeridas de atuação (conhecimento, controle e operacionalização) 

seguem o proposto por IAP (2002) e ICMBIO (2014) e estão apresentadas no Quadro 09, 

juntamente com os objetivos e indicadores para cada ação.  
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Ações  Objetivos Execução Indicadores 
C

o
n

h
ec

im
en

to
  

P
es

q
u

is
a 

 

Promover o conhecimento da 

flora, fauna, arqueologia, 

geologia, geografia e todas as 

ciências correlatas, ainda sugerir 
estratégias de conservação.  

Desenvolvimento 

de pesquisas 

científicas, técnicas 

ou parcerias com 
instituições de 

ensino ou 

pesquisadores.  

 Número de projetos 

financiados; 

 Montante de recursos 

captados para pesquisa; 

 Número de pessoas 

tituladas, por nível; 

 Número de publicações 

científicas;  

 Quantidade de relatórios 

técnicos; 

 Número de parcerias com 

instituições de ensino e 

pesquisadores. 

E
d
u
ca

çã
o
 A

m
b
ie

n
ta

l 

Conscientizar e sensibilizar 

estudantes de escolas públicas e 

privadas e visitantes com interesse 

em EA (crianças, adolescentes, 
adultos e professores) sobre a 

importância das áreas naturais 

protegidas e sua estreita relação 
com a qualidade de vida; 

aproximar a comunidade da 

realidade ambiental para formar 
cidadãos conscientes no campo da 

conservação da natureza. 

Implantação de 

uma proposta de 

intervenção 

socioambiental para 
o desenvolvimento 

de atividades de 

EA.  

 Número de visitantes em 

geral; 

 Porcentagem de escolas, 

público-alvo, municípios; 

 Opiniões e pontos 

discutidos durante a 
avaliação.  

C
o
n
tr

o
le

 

F
is

ca
li

za
çã

o
 e

 

P
ro

te
çã

o
 

Definir atividades monitoradas e 

específicas para ações, tanto 
ilícitas (caça, invasão, incêndios) 

como não ilícitas (rondas, 

erradicação de espécies exóticas, 
primeiros socorros entre outros) 

para conservação e manutenção. 

Estabelecimento de 

parcerias entre os 
vigilantes 

responsáveis pela 

segurança da RPPN 
Uru e PE do 

Monge. 

 Número de parcerias; 

 Número de ocorrências;   

 Número de autuações. 

O
p

er
ac

io
n

al
iz

a
çã

o
 

A
d

m
in

is
tr

aç
ã
o
 Definir as ações de gestão 

administrativas, como instalações, 
manutenção e ordenar as 

atividades a serem desenvolvidas, 

regulamentando as estratégias e 
normas de uso. 

Efetivar melhorias 

ou manutenção em 
infraestruturas, 

instalações e 

estradas de acesso.  

 Ações de gestão 

administrativa: instalações 

construídas ou melhoradas, 
manutenção das estradas de 

acesso e atividades 

desenvolvidas.  

C
o

m
u

n
ic

aç
ão

  

Utilizar formas e meios de 
comunicação ou relações públicas 

para atingir os objetivos de 

conservação, assim como 
viabilizar o desenvolvimento de 

ações e possibilitar a divulgação 

das experiências para potencial 
replicação em outras áreas.  

Ações de 
estabelecimento do 

público-alvo e 

divulgação: 
notícias, revistas, 

televisão, sites, 

publicações.  
 

 Número de divulgações. 

 Número de reuniões de 

conselho gestor. 
 

Quadro 09 - Ações, objetivos, execução e indicadores da proposta de gestão 

compartilhada entre RPPN Uru e PE do Monge.                                                                                                 

(continua) 
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Ações  Objetivos Execução Indicadores 
 

S
u

st
en

ta
b

il
id

ad
e 

E
co

n
ô

m
ic

a 

Apontar todas as possíveis fontes, 

meios e estratégias de 

financiamento da implementação 

das ações traçadas, 
compreendendo fontes 

governamentais e não 

governamentais, para garantir sua 
sustentabilidade econômica.  

Participação em 

editais para 

angariar recursos 

para uso em prol da 
conservação das 

UCs Uru e Monge. 

 Financiamentos e recursos 

captados; 

 Valor de ICMS Ecológico 

repassado ao município da 

Lapa.  

Monitora-

mento 

Monitorar as condições ambientais na área protegida e acompanhar o andamento das 

atividades e programas propostos, avaliando todos os resultados obtidos. 

Quadro 09 - Ações, objetivos, execução e indicadores da proposta de gestão compartilhada 

entre RPPN Uru e PE do Monge.  

 

 

Conhecimento: Pesquisa e EA  

 

As pesquisas na RPPN Uru, no PE do Monge e nas áreas adjacentes são relevantes 

para promover o conhecimento sobre os aspectos da flora, fauna, arqueologia, geologia, 

geografia e todas as ciências correlatas aos meios físico, biótico e antrópico. Dias e Mikich 

(2006) reforçam ideia de que as pesquisas científicas são essenciais para a gestão das áreas 

protegidas, para o monitoramento ambiental, avaliação e melhorias e podem englobar a 

análise de aspectos relacionados à biota, tais como levantamentos, distribuição, avaliação de 

diferentes aspectos ecológicos, das relações com o meio biótico e demais estudos correlatos. 

Os estudos dos aspectos abióticos podem ser relacionados à pedologia, espeleologia, 

hidrografia, climatologia, topografia, entre outros aspectos físicos relevantes. Ainda, estudos 

de antropologia podem mostrar a relação da comunidade com os aspectos históricos e 

culturais, bem como a importância do município da Lapa para o Paraná e para o Brasil.  

Os dados obtidos poderão ser utilizados para a elaboração de materiais informativos 

que visem à divulgação das pesquisas desenvolvidas, assim como contribuir com as ações de 

EA e com projetos de conservação. Estas ações são passíveis de continuidade, uma vez que há 

a possibilidade de realização de parcerias com diferentes órgãos e instituições públicas e 

privadas, com o objetivo de otimizar os esforços conservacionistas. 

A proposta de intervenção em EA, desenvolvida conforme proposto por Pérez-

Campanero (1991), tem como objetivo contribuir para a sensibilização e conscientização dos 

estudantes de escolas públicas e privadas e visitantes (crianças, adolescentes, adultos e 

professores) sobre a importância das áreas naturais protegidas na qualidade de vida. Também, 
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de aproximar a comunidade à realidade ambiental da Floresta com Araucária, para que se 

tornem cidadãos conscientes da importância da conservação. Para efetivar a proposta de 

intervenção será necessária a mobilização de diferentes partes, como: órgãos ambientais, 

comunidade, instituições de ensino público e privadas, gestores e proprietários. Segundo Dias 

(2004), os objetivos de uma intervenção de EA são atingidos somente com a participação da 

comunidade, com a abordagem de conhecimentos para compreensão do ambiente, de modo a 

promover uma consciência social capaz de gerar alterações comportamentais.   

A importância da participação da comunidade próxima às áreas protegidas nas 

atividades socioambientais também é destacada por Liu et al. (2010), Repka e Švecová 

(2012), Pitoska e Lazarides (2013) e Zorrilla-Pujana e Rossi (2014). Nestas pesquisas os 

autores relataram a participação com o intuito de aumentar o conhecimento acerca do uso dos 

recursos naturais, promover a conservação e amenizar conflitos ambientais. Para Dias (2004), 

a EA fomenta a participação voluntária da comunidade e pode interferir nas decisões quanto 

às questões ambientais. 

 

Controle: Fiscalização e proteção 

 

O estabelecimento de parcerias e de diálogo com pessoas e entidades relacionadas 

direta ou indiretamente à conservação da área protegida será fundamental para a sua 

conservação. De acordo com Bruner et al. (2001), as estratégias de atuação para a proteção 

consistem na conscientização da população em relação à utilização de agrotóxicos, 

conservação dos solos, caça e preservação da natureza. Para tanto, sugere-se o 

desenvolvimento de ações de conscientização ambiental da população do município da Lapa, 

em relação à adoção de práticas mais sustentáveis, auxiliando na conservação de solos, água, 

flora e fauna; a busca de parceria com vizinhos para que estes comuniquem a ocorrência de 

danos, como incêndios, invasões e outras ocorrências; e o contato com a Polícia Ambiental, 

órgãos ambientais e instâncias governamentais diversas. 

A gestão compartilhada pode estabelecer rotina de fiscalização em parceria com o 

Batalhão de Polícia Ambiental da Lapa, funcionários guarda-parques do PE do Monge e da 

RPPN Uru, de modo que sejam otimizados os serviços de controle, proteção e segurança, 

atividades fundamentais para a proteção da biodiversidade. Bruner et al. (2001) destacam as 

rondas de fiscalização, no interior e nos arredores das áreas protegidas, como o essenciais 

para a proteção da biodiversidade.  
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Os gestores das UCs deverão ter contato contínuo com a Polícia Ambiental, com o 

objetivo de reprimir possíveis invasores e manter um bom relacionamento entre as partes. 

Sugere-se a criação de uma rotina de contato com órgãos ambientais e instâncias 

governamentais diversas (prefeitura, secretarias municipais) para salvaguarda das UCs frente 

aos potenciais riscos de caça e invasão. 

O ideal é que as rondas na RPPN Uru e PE do Monge sejam feitas diariamente, em 

todo o sistema de trilhas internas nas UCs e nas divisas. Durante essas rondas, poderão ser 

verificados, e anotados em diário de campo, os vestígios de passagem, ceva ou qualquer outra 

atividade que não seja permitida na área. Armadilhas encontradas deverão ser recolhidas e 

registradas. Estas rondas poderão ser intensificadas entre os meses de abril e julho como 

forma de evitar a coleta ilegal de pinhão. Além da coleta do pinhão, serão monitoradas 

atividades de caça, pesca, extração ilegal de espécies nativas, introdução de exóticas, invasão 

de propriedade e demais atividades que ofereçam risco à integridade da infraestrutura, aos 

funcionários e às espécies nativas. O estabelecimento de parcerias entre os órgãos gestores e a 

Polícia Ambiental permitirá a melhoria do monitoramento da área, intensificando as rondas 

durante todo o ano, e não as restringindo aos meses de ocorrência do pinhão.  

Tanto na RPPN Uru como no PE do Monge são encontradas formações de campos 

naturais, que durante os períodos de estiagem, são suscetíveis a queimadas. O acúmulo de 

material orgânico com baixa umidade, principalmente vegetação herbácea e arbustiva, 

favorece a ocorrência do fogo não manejado. Kozera et al. (2012) notam que os focos de 

incêndio podem ser potencializados pelas práticas de queimada na vizinhança nas culturas 

anuais. Desta forma, sugere-se a parceria entre a RPPN Uru e o PE do Monge com a Defesa 

Civil do Paraná e a Prefeitura da Lapa, que auxiliam no repasse das informações referentes a 

riscos de incêndios. Por se tratarem de UCs conectivas, as medidas de controle de incêndios 

devem ser planejadas de forma conjunta e a vizinhança constantemente monitorada. Para 

Bruner et al. (2001), o estabelecimento de parcerias pode auxiliar tanto na definição de 

medidas preventivas aos incêndios como na redução dos custos de combate e na otimização 

dos recursos disponíveis.  

Para a prevenção de incêndios, a vigilância e a comunicação devem ocorrer de forma 

eficiente e os aceiros devem passar por manutenção periódica. Em caso de incidentes é 

fundamental o contato com as instituições parceiras, que poderão disponibilizar equipamentos 

e veículos, como trator, caminhão-pipa e também pessoas capacitadas para ajudar.  

Além disso, recomenda-se o planejamento e realização de campanhas educativas, 

prioritariamente com as comunidades da zona de amortecimento das UCs, em especial 
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aquelas localizadas nas proximidades da RPPN Uru e do PE do Monge. Essas atividades terão 

foco na integração e a participação de diversos setores da sociedade, englobando o maior 

número possível de parceiros. Outro fator a ser considerado é a viabilização de cursos ou 

palestras para que os funcionários das UCs possam aprimorar suas habilidades no que se 

refere ao controle de incêndios florestais. 

 

Operacionalização: administração, comunicação e sustentabilidade econômica 

 

As atividades de administração a serem desenvolvidas na RPPN Uru e PE do Monge 

deverão ter comprometimento com a conservação da natureza. De acordo com Bruner et al. 

(2001), a administração define e ordena as atividades a serem desenvolvidas, regulamentando 

as estratégias e normas de uso para que os objetivos específicos de conservação sejam 

atingidos. Para Roux e Foxcroft (2011), é um componente fundamental para o manejo de uma 

UC, uma vez que as diretrizes conservacionistas definem a forma adequada para implantação 

de um sistema de gestão em área protegida.  

A gestão compartilhada deverá estabelecer a formação de um Conselho Gestor para 

delimitar as atividades, constituído por membros do Grupo Positivo (instituição responsável 

por aporte financeiro mensal à RPPN Uru), da SPVS (Organização da Sociedade Civil sem 

Fins Lucrativos – OSCIP, a qual realizada a gestão da RPPN junto aos proprietários), IAP 

(órgão ambiental estadual), entre outras entidades que demonstrarem interesse. Conforme 

Costa e Costa (2014), o planejamento das ações deve envolver os conselhos consultivos, a 

comunidade e os educadores das áreas adjacentes.  

O planejamento participativo cria condições para democratização das decisões. Para 

isso, são fundamentais a mobilização e o envolvimento efetivo, seja por meio da presença em 

reuniões ou comunicação entre os gestores e representantes da comunidade, para uma 

intervenção qualificada, sobretudo daqueles em condições de maior vulnerabilidade 

socioambiental. Segundo Dick et al. (2012), as decisões de forma conjunta com os diferentes 

agentes sociais, viabilizam os interesses e otimizam as ações de gestão. Campos e Costa Filho 

(2006) afirmam que as parcerias possibilitam ampliar a conservação em ecossistemas ainda, 

não suficientemente protegidos pela rede de áreas protegidas públicas. 

No município da Lapa, PR, existe forte representação de líderes comunitários, que 

participam de forma ativa e promovem a troca de experiências e repassam os interesses e as 

necessidades da comunidade para gestores e autoridades. Por exemplo, na RPPN Uru, a 

participação do guarda-parque e líder comunitário é fundamental para a efetividade e 
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melhoria do controle (fiscalização e proteção) e operacionalização. Por meio desta 

participação, em parceria com órgãos ambientais e gestores, já foram feitas melhorias em 

acessos, no sistema de abastecimento de água, na identificação de atividades ilícitas em área 

de reserva e proximidades, como caça, queimadas e desmatamento. No PE do Monge, a 

população do munícipio da Lapa participa, junto com demais gestores nas reuniões de 

conselho, com a sugestão de pontos de discussão para melhorias do parque. A participação na 

gestão e conservação a partir das necessidades da população foi observada por Ramutsindela 

(2003), em parques nacionais da África do Sul, quando analisou o planejamento participativo 

frente ao histórico de inimizade entre autoridades de conservação e comunidades locais, como 

um processo de reparação das necessidades humanas com a conservação.  

A administração contempla, ainda, os aspectos gerenciais das UCs, classificados a 

partir do diagnóstico como prioritários e não prioritários. Os aspectos prioritários para as UCs 

são: centro de visitantes, centro ecumênico (para o PE do Monge), trilhas, sinalização, 

acessos, posto fiscal ou guarita, coleta de resíduos, tratamento de efluentes, além de 

equipamentos, recursos humanos, segurança e primeiros socorros. Alguns aspectos gerenciais 

foram identificados, mas não apresentam prioridade para o momento: centro de pesquisa, 

mirantes e museu/casa sede.  

Infraestrutura, equipamentos e pessoal das UCs RPPN Uru e PE do Monge podem 

ser fortalecidos pelas parcerias estabelecidas na gestão compartilhada, conforme apresentado 

no Quadro 10. Todas as atividades deverão estar em conformidade com a legislação ambiental 

vigente (BRASIL, 2000), aprovadas pelo conselho gestor da área protegida. 
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Priori-

dades 

Administração e 

gestão 

PE do 

Monge 

RPPN 

Uru 

Ações de gestão 

compartilhada 
Parcerias 

P
ri

o
ri

tá
ri

o
s 

 

Posto fiscal/guarita Existente Sugerido Manutenção estrutural Prefeitura, IAP 

Centro de visitantes Sugerido Existente 
Educação ambiental e 

visitação 

Prefeitura, 
Instituições de 

ensino, ONGs 

Centro ecumênico Sugerido  - Turismo religioso  Prefeitura, IAP  

Trilhas Existente Existente 

Unificação de trilhas 
entre as UCs para ações 

de educação ambiental e 

fiscalização 

IAP, ICMBIO, 
ONGs, 

Instituições de 

ensino 

Sinalização Existente Existente 

Padronização de placas 

de indicação, de 
advertência e reguladoras 

Prefeitura, IAP, 

ICMBIO  

Acessos Existente Existente 
Manutenção das estradas 

de acesso 
Prefeitura, IAP 

Coleta de resíduos Existente Sugerido 
Inclusão no trajeto de 

coleta seletiva 
Prefeitura 

Tratamento de 

efluentes 
Sugerido Existente Educação ambiental 

Instituições de 

ensino, ONGs 

Equipamentos Sugerido Existente 

Compartilhamento de 
equipamentos técnicos 

(GPS, armadilhas 

fotográficas, 
equipamentos de coleta) 

Instituições de 

ensino, IAP, 

ONGs 

Recursos humanos Sugerido Existente 

Administração, 

capacitação/treinamentos, 

fiscalização e educação 
ambiental, segurança e 

primeiros socorros 

IAP, ONGs, 

Instituições de 
ensino 

N
ão

 p
ri

o
ri

tá
ri

o
s 

Mirantes Existente Sugerido 

Manutenção estrutural, 

visitação e educação 
ambiental 

IAP, ICMBIO, 

ONGs 

Centros de pesquisa Sugerido Sugerido Pesquisa científica 
Instituições de 

ensino, ONGs 

Museu/ casa sede Sugerido Existente 
Educação ambiental e 
manutenção estrutural 

Prefeitura, 

Instituições de 
ensino, ONGs, 

IAP 

Quadro 10 - Infraestrutura das Unidades de Conservação (UCs) PE do Monge e RPPN Uru, 

potenciais ações e parcerias da gestão compartilhada.  
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A comunicação possibilita a divulgação das experiências bem-sucedidas nas UCs 

RPPN Uru e PE do Monge, como pesquisa, EA e manejo. Segundo Roux e Foxcroft (2011), 

pode ser feita por diferentes meios ou relações públicas para atingir os objetivos de 

conservação da natureza e viabilizar o desenvolvimento de programas de manejo. 

O público-alvo engloba as partes interessadas na gestão compartilhada das UCs, tais 

como gestores, autoridades locais e policiais, órgãos públicos, comunidade, escolas, 

visitantes, ONGs, formadores de opinião e meios de comunicação da mídia (Quadro 11). 

Estes têm contribuição na divulgação dos projetos designados para as UCs e participação das 

atividades desenvolvidas na área, como também são importantes na fiscalização e manutenção 

para que sejam efetivas as normas e atividades desenvolvidas.  

 

Partes interessadas Definições 

Gestores  Instituto Positivo, Proprietários e SPVS (RPPN Uru) e IAP (PE do Monge). 

Autoridades locais 
Prefeitura da Lapa e municípios vizinhos, secretários municipais, vereadores e 

deputados da região. 

Autoridades policiais Polícia Militar e Polícia Ambiental. 

Órgãos públicos 

ambientais 

Instituto Ambiental do Paraná (IAP), Instituto Chico Mendes (ICMBIO), 

Instituto das Águas, Secretaria de Educação e Secretaria de Meio Ambiente. 

Comunidade  Proprietários de áreas adjacentes e agricultores da região da Lapa, PR. 

Escolas Instituições de ensino públicas e privadas. 

Visitantes 
Turistas e hóspedes das pousadas na região da Lapa e municípios vizinhos, 

Alunos das escolas da região (ensino fundamental) e universidades. 

Organizações não 

governamentais 
Entidades do terceiro setor atuantes na região da Lapa. 

Meios de 

comunicação 

Rádio e TV, jornais, páginas de internet da região da Lapa e do Estado do 

Paraná. 

Quadro 11 - Partes interessadas e definições de cada tipo de público. 

 

O gerenciamento efetivo de uma UC necessita de investimento, seja do órgão público 

responsável, seja por meio de parcerias com organizações internacionais e nacionais, para 

melhoria nas condições de infraestrutura e de vida da comunidade, além da contratação e 

qualificação de pessoal para administração e monitoramento das unidades. Necessita 

igualmente apoio das instituições de ensino, das ONG´s e principalmente da comunidade 

residente nas proximidades da área protegida. Para tanto, sugere-se a utilização da 

sustentabilidade econômica para buscar fontes, meios e estratégias de financiamento para 
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implantação dos planos e programas. Para Roux e Foxcroft (2011), a sustentabilidade 

econômica promove a manutenção das áreas protegidas, sustentada por recursos financeiros. 

 

5.3.3 Monitoramento  

 

O monitoramento da presente proposta de intervenção e a avaliação da efetividade da 

gestão compartilhada serão feitos por meio de indicadores obtidos a partir das ações 

realizadas. Sugere-se indicadores para as linhas de conhecimento (pesquisa e educação 

ambiental), controle (fiscalização e proteção) e operacionalização (administração, 

comunicação e sustentabilidade econômica).   

O indicador é uma medida, de ordem quantitativa ou qualitativa, dotada de 

significado particular e utilizada para organizar e captar as informações relevantes dos 

elementos que compõem o objeto da observação, pois, segundo Gibbs (2009), é um recurso 

metodológico que informa empiricamente sobre a evolução do aspecto observado. Contudo, 

para Ferreira et al. (2007), os indicadores possibilitam medir aspectos da realidade, as 

mudanças, o progresso ou os resultados e produtos de uma atividade ou processo, em um 

determinado período de tempo, além de monitorar e/ou avaliar se os objetivos e as metas 

estabelecidos estão ou não sendo alcançados, focalizando a eficiência, eficácia e 

efetividade/impacto.  

Os indicadores de conhecimento, sugeridos para a pesquisa e EA são: 

 Número de projetos financiados; 

 Montante de recursos captados para pesquisa; 

 Número de pessoas tituladas, por nível; 

 Número de publicações científicas;  

 Quantidade de relatórios técnicos (planos de manejo e relatórios de monitoramento); 

 Número de parcerias com instituições de ensino e pesquisadores;  

 Número de visitantes em geral nas UCs; 

 Número de escolas atendidas em atividades de EA; 

 Número de visitantes atendidos em atividades de EA; 

 Quantidade de municípios participantes das atividades de EA; 

 Número de relatórios gerados com as atividades de EA;  

Os indicadores de controle e operacionalização sugeridos são: 

 Números de parcerias com instituições públicas e privadas;  
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 Número de ocorrências e autuações nas UCs e áreas adjacentes; 

 Número de instalações construídas ou melhoradas nas UCs; 

 Número de divulgações de assuntos relacionados às UCs;  

 Número de reuniões em conselho gestor e registro do público-alvo participante; 

 Valor repassado de financiamentos, impostos e recursos adquiridos.  

  

  

5.4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A proposta de gestão compartilhada, com a efetivação de parcerias para a gestão de 

UCs conectivas, como a RPPN Uru e o PE do Monge, ou até mesmo com a concessão de 

serviços administrativos por meio de parcerias público-privadas, pode viabilizar obras de 

infraestrutura e ações de manejo com foco na conservação, ampliação da educação e pesquisa 

ambiental. Porém, precauções devem ser tomadas para que o objetivo final da gestão 

compartilhada das áreas protegidas (conservação) não seja prejudicado por atividades 

unicamente lucrativas. 

 A dificuldade das concessões está em conciliar os interesses dos gestores das UCs 

com os interesses privados. Enquanto os gestores preconizam a qualidade dos serviços 

prestados aos visitantes, fluxo de recursos regular para o custeio da unidade e mínimo impacto 

ambiental decorrente da visitação, as instituições privadas, por terem interesses 

mercadológicos envolvidos (retorno do investimento, segurança jurídica, comunicação e 

divulgação da marca da empresa), não necessariamente darão prioridade à conservação 

ambiental. Para não acontecer isso, é necessário o engajamento do setor privado e políticas 

públicas, com a instituição de marcos legais que permitam a concessão de áreas protegidas a 

terceiros, a possibilidade de manejo e busca de fundos de investimentos.  

A participação privada na gestão das áreas protegidas pode favorecer a geração de 

renda para as comunidades adjacentes. Um exemplo é o sistema norte-americano de gestão de 

parques (NPS), o qual permite a participação privada na disponibilização de serviços e 

infraestrutura de uso público, por meio de concessões. Segundo NPS (2015), são 630 

concessionários, que operam em 128 diferentes áreas protegidas e oferecem, aos visitantes, 

opções de alojamento, alimentação, transporte, lojas, guias e passeios, dentre outros serviços. 

Segundo NPS (2015), as concessões geram, aproximadamente, 25.000 empregos, um lucro 

anual de cerca de US$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de dólares norte-americanos) aos 
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concessionários e recolhem aos cofres públicos, anualmente, a título de contrapartida, o 

montante aproximado de US$ 51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de dólares norte-

americanos). Para a definição de ações de gestão, existe um conselho, composto por 

representantes de diferentes segmentos (governo, iniciativa privada e sociedade civil, que 

acompanha a política de concessões junto ao Ministério do Interior e ao NPS.  

No continente africano, existem concessões, como a African Parks, que maneja 

parques públicos nos países do Quênia, Tanzânia, Botswana, Zâmbia e África do Sul, que 

inclui a realização de atividades turísticas por empresas privadas especializadas, que unem o 

turismo adequado, a geração de renda e trabalhos junto à comunidade (AFRICAN PARKS, 

2015).  

Países como o Peru e a Indonésia já criaram mecanismos para o envolvimento da 

iniciativa privada na conservação. O Peru possui na legislação ambiental instrumentos como 

contratos de administração de áreas protegidas, em que o órgão ambiental responsável pode 

encarregar uma organização para executar as ações de manejo ou administração total da área. 

Estes contratos incluem os direitos de comercialização dos serviços ambientais, incluindo o 

sequestro de carbono, para a geração de recursos com finalidade de aplicação na conservação 

(SERNAP, 2015).  

Na Indonésia as terras públicas são cedidas pelo governo em concessões à iniciativa 

privada em troca do pagamento de taxas e restauração dos ecossistemas. O concessionário 

tem o direito de comercializar os serviços ecossistêmicos, como o carbono, por exemplo, de 

modo a permitir a renda para ações de conservação. Como premissa para a concessão, o 

projeto deve envolver a comunidade próxima com a contratação de trabalhadores para o 

desenvolvimento de atividades de conservação de forma conjunta. Neste caso, é feita a 

remuneração dos investidores e da própria comunidade para a efetiva proteção da floresta 

(OLMOS; MILANO, 2014). Os casos de sucesso na gestão de áreas protegidas que envolvem 

a concessão privada podem servir de exemplos para o Brasil, mas é preciso considerar as 

especificidades de cada local, em termos de ambiente, ecossistemas, biota, condições físicas, 

antrópicas e legais.  

O Brasil dispõe de instrumentos de políticas públicas voltados à conservação da 

biodiversidade, em especial às áreas protegidas, como o SNUC, o Plano Estratégico Nacional 

de Áreas Protegidas (PNAP), a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos 

e Comunidades Tradicionais (PNPCT) e a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental 

de Terras Indígenas (PNGATI).  
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Na atual conjuntura, porém, existe a necessidade da revisão e atualização da Lei 

9.985, de 18 de julho de 2000, referente à Lei do SNUC (BRASIL, 2000), que estabelece o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação e os procedimentos que possibilitam às esferas 

governamentais federal, estadual e municipal e à iniciativa privada a criação, implantação e 

gestão de UCs. Permanece como desafio a integração entre as políticas públicas de 

conservação, desenvolvimento e a inclusão da sociedade no processo, pois são várias as 

fragilidades da gestão de áreas protegidas no Brasil, o que a torna muitas vezes inadequada. 

Faltam recursos financeiros, humanos, infraestrutura, fiscalização ambiental, monitoramento 

da biodiversidade, plano de manejo, repasse de recursos governamentais, articulação entre 

governo e sociedade civil e formalização de parcerias e participação em conselhos gestores.  

Diante do exposto, a viabilização da gestão compartilhada das UCs RPPN Uru e PE 

do Monge poderá ocorrer mediante a formação, qualificação e fortalecimento de um conselho 

gestor para atuação nas ações de conservação das duas áreas. As atividades na RPPN Uru 

foram desenvolvidas com as parcerias realizadas ao longo da pesquisa e abordaram as áreas 

do conhecimento (pesquisa e educação ambiental), controle (fiscalização e proteção) e 

operacionalização (administração, comunicação e sustentabilidade econômica).  

As ações de gestão compartilhada efetivadas na RPPN Uru poderão servir como 

modelo e guia para concretização das mesmas no PE do Monge, seja pela continuidade das 

ações de gestão compartilhada com parcerias público-privadas para ações focadas na 

conservação, seja a partir de melhorias do âmbito governamental e/ou implantação de 

políticas públicas. Como exemplo de políticas, cita-se a desburocratização da implementação 

de parcerias no processo de gestão compartilhada das áreas protegidas, isenção de impostos às 

empresas privadas que estabeleçam parcerias, incentivo a projetos de EA nas UCs e áreas 

adjacentes, priorização da mão-de-obra local nas atividades inerentes às ações de conservação 

e envolvimento da comunidade no conselho de gestão compartilhada. Tais medidas visam a 

incentivar a participação de todos os agentes necessários para uma implantação bem-sucedida 

da gestão compartilhada proposta.  
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 CONCLUSÃO 6

 

 

A conectividade entre a RPPN Uru e o PE do Monge é a principal potencialidade da 

região para ampliar a conservação dos fragmentos florestais e a gestão possibilita a realização 

de práticas de manejo conjuntas. Para a concretização da gestão compartilhada, a integração 

das partes interessadas com parcerias público-privadas e a formação de um conselho gestor 

entre as duas UCs são elementos fundamentais para e efetivação das ações de conservação em 

comum, nas esferas do conhecimento (pesquisa e educação ambiental), do controle 

(fiscalização e proteção) e da operacionalização (administração, comunicação e 

sustentabilidade econômica).  

Atualmente, o município da Lapa tem na RPPN Uru o potencial para a realização de 

atividades de conservação e EA. A gestão compartilhada pode minimizar diferentes aspectos 

negativos constatados no PE do Monge, como a falta de infraestrutura, o plano de manejo 

desatualizado, e a ausência de programas de conservação e EA.  

As parcerias realizadas ao longo da pesquisa com instituições públicas e privadas 

(Prefeitura da Lapa, Museu Botânico Municipal de Curitiba, SPVS, Universidade Positivo, 

Instituto Positivo), bem como o apoio de pesquisadores, contribuíram para a realização da 

mesma. A análise dos componentes físico, biótico e antrópico da RPPN Uru e PE do Monge 

ampliou o conhecimento acerca dos processos ecológicos presentes nos ecossistemas naturais 

e dos aspectos sociais do município da Lapa, e embasou a elaboração da propostas de 

intervenção socioambiental e das diretrizes de gestão compartilhada.  

O desenvolvimento da proposta de intervenção na RPPN Uru, por meio das ações de 

EA e a realização de pesquisas, promove a conscientização, a sensibilização, o conhecimento, 

a participação e o desenvolvimento de habilidades dos visitantes sobre a importância das áreas 

naturais protegidas, com o intuito de mobilizá-los para a modificação de valores, 

comportamentos e atitudes. A metodologia adotada possibilita a interação entre os 

participantes por meio de trocas interpessoais importantes para o processo educacional.  

O desenvolvimento de políticas de conservação na RPPN Uru e PE do Monge, por 

meio de um conjunto de ações práticas e sustentáveis, em um ciclo contínuo de tomada de 

decisão sobre as questões ambientais, socioeconômicas, históricas e culturais, terá como 

reflexo a proteção dos ecossistemas e uso sustentável dos recursos naturais.  
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APÊNDICE A - Parâmetros fitossociológicos utilizados para avaliação estrutural da 

vegetação arbórea da RPPN Uru, Lapa, PR.  

 
a) Densidade: 

 
A Densidade Absoluta (DA) foi calculada por meio da metodologia de Galvão (1999).  Os indivíduos 

de cada espécie amostrados foram somados e o resultado, expresso em indivíduos por hectare 

(ind./ha). A Densidade Relativa (DR) foi expressa em porcentagem.  
 

Onde: 

U = unidade da área; 

ni= número de indivíduos da espécie i;  
A= área total amostrada em m

2
; 

N= número total de indivíduos amostrados. 

 

b) Frequência: 

 

A Frequência Absoluta (FA) se refere a presença ou ausência de uma espécie em uma parcela 

amostral, independente do número de indivíduos na qual ocorreu. A medida que uma espécie é 
encontrada em mais parcelas, sua frequência aumenta. A Frequência Relativa (FR) foi calculada com 

base na Frequência Absoluta de cada espécie, em relação às outras comundidades. 

 

Onde: 
FA = frequência absoluta; 

FR = frequência relativa;  

P = número total de parcelas; 
PAi= número de parcelas amostrais em que a espécie i ocorre; 

PAt= número total de parcelas amostrais; 

FAi= freqüência absoluta da espécie i ; 
FAt somatório das frequências absolutas. 

 

c) Dominância: 

 

 Dominância absoluta (DoA): área basal de determinada espécie por unidade de área. 

 Dominância relativa (DoR): razão da DoA de determinada espécie pela somatória das 

DoAs de todas as espécies. 

 

d) Equabilidade de Pielou (J):  

Indica a distribuição do número de indivíduos nas espécies amostradas. 

 

Onde:  

J = equabilidade de Pielou; 

A

Un
DA i

i 
N

n
DR i

i

100


P

pi
FAi

100


FA

FA
FRi
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E= número total de indivíduo; 

S = número total de espécies amostrada; 

H' = índice de diversidade de Shannon-Weaver; 

ln=logaritmo de base neperiana. 

 

e) Índice de diversidade de Shannon-Weaver (H'):  

 

Considera igual peso entre as espécies raras e abundantes. Quanto maior for o valor de H', maior será a 
diversidade florística da população em estudo. Este índice pode expressar riqueza e uniformidade. 

 

 
 

Onde: 

H’ = Índice de Shannon-Weaver; 
ni=Número de indivíduos amostrados da i-ésima espécie; 

N=número total de indivíduos amostrados; 

S=número total de espécies amostradas; 
ln=logaritmo de base neperiana. 

 

f) Simpson (C):  
 

O Índice de dominância de Simpson mede a probabilidade de 2 (dois) indivíduos, selecionados ao 

acaso na amostra, pertencer à mesma espécie. Uma comunidade de espécies com maior diversidade 

terá uma menor dominância. O valor estimado de C varia de 0 (zero) a 1 (um), sendo que para valores 
próximos de um, a diversidade é considerada maior. 

 

 
 
Onde:  

C = índice de dominância de Simpson;  

n i = número de indivíduos amostrados da i-ésima espécie;  
N = número total de indivíduos amostrados;  

S=número total de espécies amostradas. 

 

h) Valor de Importância (VI):  

É a soma dos valores relativos de densidade, frequência e dominância de uma espécie, sendo seu valor 

máximo 300. Esse valor demonstra a representatividade desta espécie dentro da comunidade. 

 

Onde:  

DoR = dominância relativa; 

DR = densidade relativa; 
FR = frequência relativa. 

  

FRDRDoRVI 
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APÊNDICE B - Imagens registradas ao longo da pesquisa, na RPPN Uru, PE do Monge e 

áreas adjacentes da Lapa, PR.  

 

Floresta Ombrófila Mista (FOM) e flora associada. Legenda: 1 – Vista da FOM; 2 – Pinheiro 
araucária (Araucaria angustifolia); 3 e 4 – Canela-sassafrás (Ocotea odorifera); 5 – Flores de carova 

(Jacaranda puberula) ; 6 – Fruto de pasto de anda (Psychothria suterela); 7 – Inflorescência de 

grinalda-de-noiva (Rudgea jasminoides); 8 – Inflorescência de erva-de-rato (Palicourea sp.).  

4
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Estepe Gramíneo-lenhosa (campos naturais) e flora associada. Legenda: 9 – Vista dos campos 

naturais; 10 a 16 – Espécies do campo: 10 – Campomanesia adamantium; 11 – Eryngium sp.; 12 – 

Gaylussacia sp.; 13 – Sysirinchium sp.; 14 – Tibouchina debilis; 15 – Mutisia coccinea; 16 – 
Passiflora sp.  
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Mamíferos de médio e grande porte registrados em armadilha fotográfica, na RPPN Uru, Lapa, 

PR. Legenda: 17 e 18 – veado-catingueiro (Mazama gouazoubira) fêmea e macho; 19 e 20 – 

jaguatirica (Leopardus pardalis) em atividade noturna e diurna; 21 – onça-parda (Puma concolor); 22 
– gato-mourisco (Puma yagouaroundi); 23 – graxaim (Cerdocyon thous); 24 – irara (Eira barbara).  
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 A 
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Mamíferos de médio e grande porte registrados em armadilha fotográfica, na RPPN Uru, Lapa, 

PR. Legenda: 25 – quati (Nasua nasua); 26 – mão pelada (Procyon cancrivourus); 27 – tatu-galinha 

(Dasypus novemcinctus); 28 – tatu-de-rabo-mole-grande (Cabassous tatouay); 29 – gambá (Didelphis 

aurita); 30 – cutia (Dasyprocta azarae); 31 – paca (Cuniculus paca); 32 – bugio-ruivo (Alouatta 
clamtans).  
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Atividades conflitantes nas áreas adjacentes à RPPN Uru e PE do Monge. Legenda: 33 e 34 – 

Atividade agrícola; 35 – Eviência de uma granja (avicultura); 36 – Pecuária; 37 e 38 – Descarte 

inadequado de de carcaças e resíduos; 39 – Reflorestamento; 40 – Pinus estabelecido em área de 

vegetação nativa. 
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 A 
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Atividades conflitantes nas áreas adjacentes à RPPN Uru e no PE do Monge. Legenda: 41 – Fluxo 

de maquinários dentro da unidade de conservação; 42 – Estrada prejudicada em função dos 

maquinários; 43 – armadilha de caça encontrada dentro da unidade de conservação; 44 – Linha de 
transmissão que corta a vegetação nativa; 45 e 46 – Obras de revitalização paralizadas no PE do 

Monge; 47 – Vandalismo nas formações areníticas do PE do Monge; 48 – Revitalização do PE do 

Monge sem previsão para conclusão.  

44
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 A 

41 42 
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 A 
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 A 

45 46 
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V 

 A 
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APÊNDICE C - Modelo de ficha de avaliação da atividade de educação ambiental 

desenvolvida na RPPN Uru, Lapa, PR.  

Data da visita: 21/05/2015                                    Número de alunos: 30 

Escola/ Visitante: Colégio Metropolitana             Número de professores: 2 

Local de origem: Araucária, PR                            Turma: 5º ano 

Responsável: Pedagoga 1 

 

Entrevista com a Pedagoga 1 

 

1 - A visita à RPPN Uru atendeu as suas expectativas? 
Não só atendeu como superou, o local é muito bonito, mas as explicações superaram as expectativas. 

 

2 - Você retornaria à Reserva? 
Sim, talvez ainda no segundo semestre, com os alunos do quinto ano da tarde. 

 

3 - Você tem alguma sugestão pra aprimorarmos as visitas? 
Poderiam ampliar a área de visitação, abrindo o acesso à trilha do mirante. 

___________________________________________________ 

Depoimentos: 

 Aluno 1– 5º ano, manhã  
"Eu achei muito importante por conhecer novas árvores, eu não sabia que tem árvores que ficam mais 

de 100 anos vivas". 

 
Aluno 2 – 5º ano, manhã 

"Em breve, eu quero voltar com a minha família.” 

 

Aluno 3 – 5º ano, manhã 
“Gostei de saber que tem onça que mora aqui!” 

 

Aluno 4 – 5º ano, manhã 
“A natureza é incrível, as árvores, o cheiro do mato, o ar limpo...é a casa dos animais. Por isso é 

muito importante conservar, se não acaba.” 

________________________________________________________________ 

Pontos mais relevantes levantados pelos alunos durante o fechamento: 
- Museu: Pedras e Crânios; 

- Zona de raízes; 
- Tempo de vida das árvores.  

 

Fotos da visita: 
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APÊNDICE D – Representação gráfica da previsão dos resultados da proposta de 

intervenção socioambiental na RPPN Uru, Lapa, PR, após a sua implantação entre os anos de 

2014 e 2015.  

  

Gráfico 1 - Público-alvo contemplado (2014 e 2015) 

 

 

Gráfico 2 - Municípios participantes (2014 e 2015) 
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Gráfico 3 - Perspectiva de visitas desde o início da implantação da proposta de intervenção 

(outubro de 2014) até o previsto de fechamento anual (novembro de 2015).  
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ANEXO A – Carta de parceria firmada com a Prefeitura Municipal da Lapa, PR, para o 

desenvolvimento das atividades de educação ambiental.  

 

 
 


