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RESUMO 

 

 

 

WALTRICK, Maria Salete. Gestão de Unidades de Conservação – Um 

Estudo de Caso no Parque Estadual de Vila Velha. Curitiba, 2001. 

Dissertação (Mestrado Executivo em Gestão Empresarial) – Fundação Getúlio 

Vargas. 

 

 

Buscando soluções para a preservação das riquezas biológicas, importantes 

para a vida do homem na terra, foram criadas as unidades de conservação que tem 

como objetivos a conservação, a realização de pesquisas científicas, a educação 

ambiental e o lazer. 

Para que seus objetivos sejam alcançados,  seu uso e administração devem 

ser planejados de maneira que sua perpétua preservação seja garantida. é  

essencial a presença de uma gestão empenhada em buscar alternativas de 

melhoria, apoio da sociedade e recursos financeiros importantes para sua 

manutenção. 

 O objetivo deste trabalho é o de analisar, através do estudo de caso do 

PEVV, os problemas enfrentados na gestão das unidades de conservação, que 

levam a uma deficitária administração das áreas protegidas comprometendo a sua 

preservação. 

Utilizando conceitos e princípios de domínio geral e citações bibliográficas, 

são discutidos temas como planejamento, papel do plano de manejo, capacitação 

humana, responsabilidade de gestão nas unidades de conservação e o turismo nas 

unidades de conservação. 

Após o estudo do referencial bibliográfico foi realizado um acompanhamento 

dos problemas enfrentados pelo parque estadual de Vila Velha e da maneira como 

vem sendo administrado, bem com uma relação entre os principais problemas 

enfrentados pelo parque e pelas demais unidades de conservação no 

gerenciamento do patrimônio da biodiversidade . 

 

 



    XV 
 
 

 

palavras-chave: Gestão, Unidades de Conservação, preservação, conservação, 
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ABSTRACT 

 

 

WALTRICK, Maria Salete. Gestão de Unidades de Conservação – Um 

Estudo de Caso no Parque Estadual de Vila Velha. Curitiba, 2001. 

Dissertação (Mestrado Executivo em Gestão Empresarial) – Fundação Getúlio 

Vargas. 

 

 

 

Looking for solutions for the preservation of the biological wealth, important for 

the man's life on earth, the units of conservation were created and they have as 

objectives the conservation, the accomplishment of scientific researches, the 

environmental education and the leisure.   

So that their objectives are reached, their use and administration should be 

drifted so that their perpetual preservation is guaranteed. it is essential the presence 

of a determined administration in looking for improvement alternatives, support of the 

society and important financial resources for their maintenance.   

 The objective of this work is of analyzing, through the case study, the 

problems faced in the administration of the units of conservation, what take to a 

deficient administration of the protected areas committing their preservation.   

Using concepts and beginnings of general domain and bibliographical 

citations, themes are discussed such as planning, paper of the handling plan, human 

training, administration responsibility in the units of conservation and the tourism in 

the units of conservation.   

After the study of the bibliographical referencial an accompaniment of the 

problems as was as accomplished faced by the state park of Vila Velha and in the 

way as it has been administered, well with a relationship among the principal 

problems faced by the park and for the other units of conservation in the 

administration of the patrimony of the biodiversity.   
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INTRODUÇÃO 
 

Os últimos anos mostraram profundas mudanças na maneira como a 

sociedade tem se portado diante da natureza. A problemática ambiental tem 

trazido a tona a importância do espaço, da natureza, do ambiente, da paisagem. 

A sociedade antes acostumada a usufruir da natureza, extraindo tudo o que 

ela oferecia, hoje está acordando para um problema muito grave, que é a própria 

escassez dos recursos naturais,   antes abundantes, e que podem comprometer a 

própria vida do homem na terra.   

Um exemplo disso é que mais de 92% da Mata Atlântica foi desmatada, e 

praticamente toda a produção florestal da Mata Atlântica - desde o período 

colônia até os dias de hoje – foi feita de forma predatória. O uso predatório dos 

recursos florestais deixou para trás rastro de pobreza e degradação ambiental. 

Porém o acelerado processo de desmatamento e empobrecimento das 

florestas naturais brasileiras tem despertado crescente interesse de instituições 

públicas e privadas, nacionais e internacionais, mesmo porque  o Brasil é o país 

onde se encontra a maior biodiversidade do mundo. 

Na busca da preservação desta riqueza biológica destacam-se iniciativas 

que trazem a interface entre a conservação, a pesquisa científica, a educação 

ambiental,  o lazer, especialmente em unidades de conservação.  

Através da estratégia de criação e implementação de Unidades de 

Conservação - SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação) - foram 

delimitadas áreas de Proteção Integral de fauna, flora e belezas naturais em que 

estão incluídas Estações Ecológicas, Reservas Biológicas, Reservas Ecológicas, 

Áreas de Relevante Interesse Ecológico, Reservas Particulares do Patrimônio 
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Nacional, Áreas Sob Proteção Especial e por fim, Parques Nacionais. Estes 

últimos são vedados à exploração de recursos naturais, a não ser de forma 

indireta, ou seja, para fins científicos, educacionais ou recreativos.  

Apesar desses esforços, a degradação do meio ambiente continua, e está 

associada aos poucos recursos financeiros disponíveis para fins de conservação, 

seja dos bens naturais, seja da memória cultural ou da educação ambiental. 

Identifica-se então, dois focos de ameaça: um relacionado às nossas riquezas 

naturais e outro ao nosso patrimônio cultural.  

 Além disso as áreas protegidas também têm objetivos econômicos 

embutidos em sua criação. Na prática podem aumentar frentes de trabalho e 

renda e devem ser bem gerenciadas, tendo-se como princípios o uso ordenado e 

o respeito à capacidade de suporte dos ambientes.  

O estudo "Áreas Protegidas ou Espaços Ameaçados" realizado pelo WWF, 

World Wildlife Fund, conforme mencionado no site www.wwf.org.br,  com apoio do 

IBAMA aponta que 75% destas áreas estão em estado precário. Este é um 

cenário alarmante, uma vez que estão nestas áreas as nossas reservas 

genéticas.  

Para que haja proteção efetiva dessas áreas, seu uso e administração 

devem ser planejados de maneira que sua perpétua preservação seja garantida. 

É  essencial a presença de gestão empenhada em buscar alternativas de 

melhoria, apoio da sociedade e recursos financeiros para investimentos que 

possibilitem a manutenção, proteção, melhoria e estrutura favorável para o 

recebimento de turistas sem que o meio ambiente sofra qualquer tipo de 

degradação que possa destrui-lo ou alterá-lo. 



   3

O que se pretende neste trabalho é mostrar, por meio de estudo de caso 

no Parque Estadual de Vila Velha, as dificuldades  de  gestão das unidades de 

conservação, onde quer por fracionamento da responsabilidade administrativa 

das áreas, quer por falta de comprometimento dos diversos responsáveis, 

inclusive sociedade, ou ainda  por falta de recursos levam a deficitária 

administração das áreas protegidas comprometendo a sua preservação. 

  
 
1.1IMPORTÂNCIA DO TEMA 

O poder do ser humano de modificar seu próprio ambiente se mostrou tão 

agressivo ao longo dos séculos, que ele entendeu que  necessitava encontrar 

mecanismos para proteger elementos da herança natural e cultural, contra suas 

próprias ações. Segundo BERNARDES (1997, p. 27), as unidades de 

conservação passam a ser a garantia da continuidade da existência desses 

elementos.   

As unidades de conservação foram criadas para proteger o patrimônio 

natural e cultural do país. São condição básica para a conservação e a 

perpetuação da diversidade biológica e também para manter os padrões e valores 

das culturas tradicionais quando associados à proteção da natureza. 

Porém, segundo PRADO (1998), nunca os Parques Nacionais estiveram 

tão abandonados, a maioria convive com problemas de toda ordem, que vão 

desde a falta de solução da questão fundiária até a crônica falta de pessoal e 

recursos. 

Neste contexto, ações de planejamento e administração de Unidades de 

Conservação assumem papel de relevante importância para a preservação e 

conservação das belezas naturais e culturais. 
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1.2 DELINEAMENTO DO PROBLEMA 

Para que haja adequada e eficiente gestão das unidades de conservação, 

a fim de que os objetivos de manter os ecossistemas naturais de importância 

regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a 

compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza, implica em ter 

integração gerencial que busque a proteção e a preservação de seus recursos 

naturais.  

Para a administração de Unidade de Conservação é necessário  programa 

de gestão onde são planejadas as atividades e distribuídas as responsabilidades 

de execução. Segundo RAIMUNDO (1997 p. 244), “os programas de gestão 

utilizados normalmente são: planejamento e regularização fundiária; educação 

ambiental e ecoturismo; pesquisa; proteção e recuperação e interação sócio-

ambiental. 

Diante do crescente aumento da população, os ambientes naturais estão 

sendo gradativamente eliminados e substituídos. Desta forma é urgente a 

necessidade de  ação conjunta que busque  melhor  gestão  para as Unidade de 

Conservação a fim de garantir a sua continuidade. 

A maneira pela qual o Parque Estadual de Velha vem sendo administrado 

pode trazer a tona  discussão sobre a forma como está sendo gerenciado o 

patrimônio da biodiversidade, bem como servir de modelo  para o estudo dos 

requisitos necessários a um programa de gestão de  Unidade de Conservação.  

 

 1.3 PRESSUPOSTO TEÓRICO (FORMULAÇÃO DAS HIPÓTESES) 

Administração eficiente, com  estrutura institucional ágil, cujos setores 

envolvidos no planejamento e na implementação dos projetos estejam 
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funcionalmente integrados, atingirá com maior facilidade os objetivos da unidade 

de conservação. 

Através de  integração gerencial é possível praticar  gestão que organize e 

discipline o uso da Unidade de Conservação, bem como busque recursos para 

financiar a sua manutenção. 

O desenvolvimento de  plano de manejo, que envolve a organização de 

processos futuros que permite otimizar as ações destinadas a alcançar objetivos 

propostos, e sua real aplicação permitirão a proteção e sobrevivência da vida 

silvestre, dos recursos hídricos e da paisagem, propiciar a pesquisa científica e 

promover a recreação e a educação ambiental. 

O desenvolvimento de atividades de turismo, desde que planejadas para 

não ferirem os objetivos de conservação trarão desenvolvimento para a região 

através da geração de empregos diretos e indiretos, aumento da renda regional, 

melhoria da infra-estrutura e  consequentemente melhoria de vida, além de 

aumentar a receita da própria unidade de conservação, importante para sua 

manutenção. 

A capacitação do pessoal que trabalha nas instituições que dirigem as 

unidades de conservação permitirá  administração mais eficiente com maiores 

chances de alcance dos objetivos propostos. 

Campanhas de conscientização e busca do apoio da comunidade poderão 

auxiliar a administração das unidades de conservação a evitarem a degradação 

ambiental. 

Além disso a legislação, através de suas normas constitucionais, é 

fundamental para que as unidades de conservação enfrentem as constantes e 

crescentes ameaças aos parques e outras áreas protegidas. Sem o envolvimento 
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e empenho  das autoridades políticas a conservação e a preservação das 

unidades de conservação que são patrimônio da humanidade, poderão estar 

ameaçadas. 

 

1.4 OBJETIVOS 

O objetivo proposto neste trabalho é, através do estudo de Caso do Parque 

Estadual de Vila Velha,  mostrar os problemas gerenciais que ocorrem na 

administração das unidades de conservação e que dificultam no alcance dos 

objetivos para os quais foram criadas, como a preservação ecológica, a proteção 

de espécies raras da fauna e da flora, a proteção dos recursos hídricos (rios, 

nascentes e cachoeiras) e das formações geológicas, além de propiciar meios 

para a educação ambiental, investigação, pesquisa, estudos e a conservação de 

valores culturais, históricos e arqueológicos.  Isso será feito por meio de objetivos 

específicos que seguem: 

 
a) Identificar os conflitos gerenciais do Parque Estadual de Vila Velha; 

b) Identificar alguns problemas em relação à conservação do meio ambiente 

presentes no Parque Estadual de Vila Velha; 

c) Demonstrar  vantagens que a adequada exploração do turismo pode trazer 

para o parque e para o desenvolvimento da região; 

d) Demonstrar a necessidade de pessoal qualificado para o desenvolvimento de 

atividades dentro de  Unidade de Conservação; 

e) Demonstrar como a população  local pode colaborar com a gerência do 

Parque na busca de sua conservação: 
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f) Demonstrar como  aspectos políticos influenciam na gestão do Parque 

Estadual de Vila Velha; 

g) Questionar  vantagens e melhorias advindas  de   terceirização na exploração 

turística do parque.  

 

1.5 LIMITAÇÕES 

O trabalho proposto terá como base o Parque Estadual de Vila Velha, uma 

das 58 Unidades de Conservação existentes no Paraná, criada pela Lei Estadual 

N.º 1.292 em 12/10/1953, situada no segundo planalto paranaense, na região 

denominada Campos Gerais. A pesquisa será focada no estudo dos problemas 

causados à conservação do Parque Estadual de Vila Velha devido à falta de  

gestão eficiente, que consiga atingir os objetivos pelos quais foi criada.  

 

1.6 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para a realização deste trabalho foi a descrita pelas 

etapas abaixo: 

a) revisão bibliográfica do assunto abordado;  

b) busca de informações, através do estudo de caso, em uma unidade de 

Conservação, situada na região dos Campos Gerais, município de 

Ponta Grossa, através de observação direta,  entrevistas e pesquisa. 

c) análise das informações levantadas, para se determinar as respostas 

aos objetivos do trabalho. 

d) conclusões sobre a gestão de unidades de conservação, seus impactos 

e os resultados obtidos. 
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A presente pesquisa se caracteriza mais como do tipo exploratório. Do 

ponto de vista teórico ela explora, na literatura pertinente, concepções, teorias e 

princípios relativos ao problema. Foi utilizada primeiramente a pesquisa 

bibliográfica, visto que a mesma pode ser considerada como  primeiro passo para  

realização de uma pesquisa científica. A pesquisa bibliográfica esclarece e torna 

mais conhecido o assunto para o pesquisador, além de sempre mantê-lo 

atualizado acerca de  determinado tema abordado. Outra fundamental 

importância atribuída à pesquisa bibliográfica é o fato de poder-se confrontar 

diversas opiniões, o que possibilita que o pesquisador crie a sua própria opinião 

após confrontar outros pontos de vista diferentes do seu.  

Dessa forma, por excelência, a pesquisa bibliográfica forma opinião diante 

de assuntos, gera reflexão sobre o tema abordado e exige a sintetização do 

mesmo por parte do pesquisador. Segundo OLIVEIRA1 (1997, p. 119), “a 

pesquisa bibliográfica tem por finalidade conhecer as diferentes formas de 

contribuição científica que se realizaram sobre determinado assunto ou 

fenômeno” .  

Foram utilizadas fontes primárias e  secundárias para a realização da 

pesquisa bibliográfica. As fontes primárias são obtidas com a observação dos 

fatos ocorridos e as fontes secundárias trata-se de toda bibliografia já publicada e 

que servem como referência para o estudo do assunto proposto.  

Do ponto da coleta de dados e informações, utilizamos o estudo de caso, 

além da pesquisa de campo. Visto que, observamos os fatos tal como eles 

ocorrem em seu meio, espontaneamente, sem interferir nos resultados 

observados para posterior análise e conclusões acerca dos fenômenos ocorridos 

nos mesmos. Foram realizadas observações diretas e entrevistas com pessoas 
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envolvidas, autoridades e população local permitindo o conhecimento da atual 

situação do Parque Estadual de Vila Velha. 

A abordagem utilizada foi a qualitativa, portanto não serão aplicadas 

técnicas estatísticas.  
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO  
 

 O referencial aqui utilizado servirá para fundamentar a pesquisa realizada e 

como base para permitir analisar e entender com propriedade, à luz dos 

conhecimentos hoje existentes, aquilo que se está estudando. Assim será 

possível compreender os fatos encontrados e suas relações de causa e efeito.  

Através do referencial teórico será possível interpretar a realidade 

encontrada, percorrendo o caminho seguido pelos autores consultados 

relacionando da melhor forma possível as variáveis necessárias a  eficiente 

gestão de unidades de Conservação e, através da reflexão, propor soluções. 

 

2.1 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO  

 

2.1.1 Definição e Legislação 

A Constituição Federal é a base legal que garante o estabelecimento de 

unidades de conservação em todo o território nacional. Além da Constituição, 

outros diplomas legais definem os conceitos e estabelecem a possibilidade de 

criação das categorias de manejo de unidades de conservação.  

De acordo com PÁDUA2 (1997), durante os anos de 1979 e 1982 o Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento Florestal elaborou as duas etapas do Plano do 

Sistema de Unidades de Conservação do Brasil que tinha como objetivo escolher, 

através de critérios técnicos e científicos  áreas de potencial interesse como 

unidades de conservação, identificar  lacunas do sistema vigente, estabelecer 

critérios técnicos científicos significativos das áreas, rever conceitos em relação 
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aos objetivos de manejo e propor ações prioritárias para o estabelecimento, 

planificação, manejo e administração do sistema.  

A definição de unidades de conservação e sua natureza jurídica têm 

gerado divergências entre os estudiosos. A União Internacional para Conservação 

de Natureza e seus Recursos - IUCN conceitua Unidades de Conservação como 

“áreas definidas pelo Poder Público, visando a proteção e a preservação de 

ecossistemas no seu estado natural e primitivo, onde os recursos naturais são 

passíveis de um uso indireto sem consumo”.  

Segundo a Lei 9.985, art. 2º, I, de 18 de junho de 2.000 que institui o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza,  unidade de 

conservação é:  

"espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características 
naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público com objetivos de conservação e limites 
definidos, sob regime especial de administração ao qual se aplicam garantias adequadas de 
proteção"  
 
De acordo com a IUCN de 1991 (IRVING, 2000, p.13), área protegida é 

assim definida:  “...uma área dedicada primariamente à proteção e usufruto do 

patrimônio natural ou cultural, ou manutenção da biodiversidade e/ou serviços de 

apoio à manutenção da vida ecológica”.  

Pode-se dizer ainda que as Unidades de Conservação encontram-se 

dentro da definição de “espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos” do art. 225, § 1º, III da Constituição Federal.  

De acordo com a Lei 9.985, de 18 de junho de 2.000, os objetivos do 

SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza são (art.4º):  

a) contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos 

genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais;  
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b) proteger as espécies ameaçados de extinção no âmbito regional e 

nacional;  

c) contribuir para  preservação e  restauração da diversidade de 

ecossistemas naturais;  

d) promover  desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais;  

e) promover  utilização dos princípios e práticas de conservação da 

natureza no processo de desenvolvimento;  

f) proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza 

cênica;  

g) proteger  características relevantes de natureza geológica, 

geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural;  

h) proteger e recuperar recursos hídricos;  

i) recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 

j) proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, 

estudos e monitoramento ambiental;  

k) valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica;  

l) favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental,  

recreação em contrato com a natureza e  turismo ecológico;  

m) proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações 

tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura 

e promovendo-as social e economicamente.  

Mas para se atingir estes objetivos é necessário  plano de manejo 

adequado que segundo as Diretrizes o SNUC – Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (art. 5º, Lei 9.985/00): 
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a) assegurem que no conjunto das unidades de conservação estejam 

representadas amostras, significativas e ecologicamente viáveis das 

diferentes populações, habitais e ecossistemas do território nacional e 

das águas Jurisdicionais, salvaguardando o patrimônio biológico 

existente;  

b) assegurem os mecanismos e procedimentos necessários ao 

envolvimento da sociedade no estabelecimento e na revisão da política 

nacionais de unidades de conservação;  

c) assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, 

implantação e gestão das unidades de conservação;  

d) busquem  apoio e  cooperação de organizações não-governamentais, 

de organizações privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de 

estudos, pesquisas científicas, práticas de educação ambiental, 

atividades de lazer e turismo, ecológico, monitoramento e manutenção 

e outras atividades de gestão das unidades de conservação;  

e)  incentivem as populações locais e  organizações privadas a 

estabelecerem e administrarem unidades de conservação dentro do 

sistema nacional;  

f) assegurem, nos casos possíveis, a sustentabilidade econômica de 

conservação;  

g) permitam o uso das unidades de conservação para a conservação “in 

situ” de populações das variantes genética selvagens dos animais e 

plantas domesticados e recursos genéticos silvestres;  

h) assegurem que o processo de criação e a gestão das unidades de 

conservação sejam feitos de forma integrada com as políticas de 
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administração das terras e águas circundantes, considerando as 

condições e necessidades sociais e econômicas locais;  

i) considere as condições e necessidades das populações locais no 

desenvolvimento e adaptação de métodos e técnicas de uso 

sustentável dos recursos naturais;  

j) garantam as populações tradicionais cuja subsistência dependa da 

utilização de recursos naturais existentes no interior das unidades de 

conservação meios de subsistência alternativo ou a a justa indenização 

pelos recursos perdidos;  

k) garantam uma alocação adequada dos recursos financeiros 

necessários para que, uma vez criadas, as unidades de conservação 

possam ser geridas de forma eficaz e atender aos seus objetivos;  

l) busquem conferir unidades de conservação nos casos possíveis, e 

respeitadas as conveniências da administração, autonomia 

administrativa e financeira, e;  

m) busquem proteger grandes áreas por meio de  conjunto integrado de 

unidades de conservação de diferentes categorias, próximas ou 

contíguas e suas respectivas zonas de amortecimento e corredores 

ecológicos, integrando  diferentes atividades de preservação da 

natureza, uso sustentável dos recursos naturais e restauração dos 

ecossistemas;  

A mesma Lei, 9.985 de 18 de junho de 2.000, dividiu as Unidades de 

Conservação em dois grandes grupos: unidades de proteção integral e unidades 

de uso sustentável.  
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Segundo BERNARDES (1997), subentende-se que dentro das unidades de 

Proteção Integral haverá proteção total dos atributos naturais que justificaram sua 

criação, efetuando-se a preservação dos ecossistemas em estado natural com um 

mínimo de alterações, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos, 

excetuando-se casos previstos em Lei. Dentro das Unidades de proteção integral 

classificadas na Lei 9.985 encontramos: 

a) Estação Ecológica: tem como objetivo  preservação da natureza e  

realização de pesquisas científicas (art.9º);  

b)  Reserva Biológica: tem como objetivo  preservação integral da biota e 

demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência 

humana direta ou modificações ambientais, executando-se as medidas 

de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo 

necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a 

diversidade biológica e os processos ecológicos naturais (art. 10);  

c)  Parque Nacional (também Estadual e Municipal): tem como objetivo 

básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância 

ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas 

científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e 

interpretação ambiental, na recreação em contato com a natureza e de 

turismo ecológico (art. 11);  

d)  Monumento Natural: tem como objetivo básico preservar sítios naturais 

raros, singulares ou de grande beleza cênica (art. 12);  

e)  Refúgio de Vida Silvestre: tem com objetivo proteger ambientes 

naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução 
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de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou 

migratória (art.13).  

Dentro das Unidades de Uso Sustentável, que é descrita por BERNARDES 

(1997) como aquelas onde existe apenas proteção parcial dos atributos naturais, 

admitida a exploração de partes dos recursos disponíveis em regime de manejo 

sustentável, submetida à limitações legais,  enumeradas neste Lei encontramos: 

a) Área de Proteção Ambiental:  área em geral extensa, com  certo grau 

de ocupação humana, dotadas de atributos abióticos, bióticos, estéticos 

ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o 

bem  das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger 

a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar 

a sustentabilidade do uso dos recursos naturais (art. 15);  

b) Área de Relevante Interesse Ecológico: é uma área em geral de 

pequena extensão, com pouco ou nenhuma ocupação humana, com 

características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros 

da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais 

de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas 

áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da 

natureza (art. 16);  

c) Floresta Nacional:  área com cobertura florestal de espécies 

predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo 

sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase 

em métodos para a exploração sustentável de floresta nativas (art. 17);  

d) Reserva Extrativista:  área utilizada  por populações extrativistas 

tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, 
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complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de 

animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os 

meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso 

sustentável dos recursos naturais da unidade (art. 18);  

e) Reserva de Fauna: é uma área natural com populações animais de 

espécies nativas, terrestre ou aquáticas, residentes ou migratórias 

adequadas para estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico 

sustentável de recursos faunísticos (art. 19);  

f) Reserva de Desenvolvimento Sustentável: é uma área natural que 

abriga populações tradicionais cuja a existência baseia-se em sistemas 

sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao 

longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que 

desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na 

manutenção da diversidade biológica (art. 20);  

g) Reserva Particular do Patrimônio Natural: é uma área privada, gravada 

com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica 

(art. 21).  

 

2.1.2 A importância de Áreas  Protegidas para o Ser Humano 

 As áreas protegidas possuem  fundamental importância no que diz respeito 

às funções que desempenham, satisfazendo diversas necessidades sociais, 

econômicas e políticas da sociedade. OLIVEIRA2 & OGATA (1998, p.03), 

mencionam as diversas funções que elas desempenham: 

a) Funções Reguladoras: regulação e composição química da atmosfera e 

dos oceanos; regulação climática; proteção de bacias hidrográficas; 
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proteção contra a erosão e controle de sedimentos; fixação de energia 

solar e produção de biomassa; armazenamento e reciclagem de matéria 

orgânica e nutrientes; controle biológico; habitats para animais 

silvestres, em especial, para  espécies migratórias e manutenção da 

diversidade biológica. 

b) Funções Produtivas: alimentação e nutrição; recursos genéticos; 

recursos medicinais; recursos ornamentais e matéria-prima para 

diversos setores produtivos. 

c) Funções informativas: informação educativa/científica; informação 

estética; informação espiritual/religiosa e informação 

histórica/cultural/artística. 

d) Outras funções: habitação de povos indígenas; recreação e turismo e 

proteção da natureza. 

Além das funções exercidas pelas áreas de conservação descritas acima, 

BERNARDES (1997 p. 28) comenta a respeito da necessidade de se preservar os 

valores naturais, não só pela necessidade de seus elementos para que o homem 

sobreviva, mas também por razões que são difíceis de serem percebidas. Aborda 

experiências que são valorizadas pelos seres humanos e que requerem 

elementos naturais. Sinteticamente serão abordadas essas experiências: 

a) Suporte à vida: os seres humanos dependem do ar, do ciclo das águas, 

luz do sol, fotosíntese, fixação de nitrogênio, decomposição de 

bactérias, cadeia alimentar, oceanos; climas, material genético, entre 

outros. 
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b) Valores Econômicos: A natureza tem  rica elasticidade utilitária, em 

razão da pluralidade de suas condições naturais e dos seus diversos 

poderes. 

c) Valores Recreativos: A natureza pode ser utilizada para a prática de 

esportes como por exemplo o alpinismo, pode ser admirada como a um 

espetáculo como por exemplo o vôo de um beija-flor ou a visão do por 

do sol.  

d) Valores Científicos: Nós aprendemos a respeito da complexidade do 

ambiente natural quando ele serve como objeto de admiráveis estudos 

de cientistas. 

e) Valores Estéticos: A natureza apresenta beleza na vida e nas 

paisagens. 

f) Valores na biodiversidade: Quando a espécie humana extingue 

espécies, ela está bloqueando a estória da história natural. Ela traz a 

morte, sem sobreviventes, dentro da profícua exuberância da vida na 

Terra. 

g) Valores Históricos: As relíquias deixadas pela história trazem memórias 

que nos ajudam a compreender  quem somos e onde estamos. 

h) Simbolismo cultural: Espécies da flora e fauna tem sido muitas vezes 

transformadas em símbolos cultural. 

i) Formação de caráter: As áreas naturais ajudam as pessoas a 

encontrarem sua auto-identidade e são utilizadas por organizações, 

como por exemplo os escoteiros, para formar o caráter da infância e 

juventude. 
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j) Diversidade / unidades: A história das ciências é a descoberta de um 

universo cada vez maior, com mais elementos nele inseridos, e a busca 

de leis e estruturas para explicar sua composição comum e suas 

integrações. 

k) Estabilidade e espontaneidade: A natureza faz com que cada 

ecossistema seja histórico, e ainda mais impressionante, faz com que 

não existam dois ecossistemas iguais. 

l) Valores Dialéticos: A natureza com seus ambientes insiste que o 

homem deve trabalhar e mesmo lutar. Os pioneiros e colonizadores 

amavam desbravar fronteiras pelos desafios e disciplina que colocavam 

fibra em seus corações, mostrando que nenhuma das qualidades 

heróicas da vida é possível, sem este tipo de tensão dialética. 

m) Vida: O ser humano percebe que a proteção da vida é o valor central 

em si mesmo. Se eu, como ser humano valorizo minha vida, se em 

minha vida se compartilha muitas coisas com as vidas silvestres, então, 

como eu posso valorizar minha própria vida sem conceder valor para 

essas outras vidas, como concedo para a minha própria? 

n) Valores Religiosos e filosóficos: A natureza inspira poesias, filosofias e 

religiões. Somente o ser humano desenvolveu a metafísica, e isto o 

coloca no centro das experiências filosóficas e religiosas. 

 

2.2 EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO 

Por milhares de anos, os povos reconheceram os valores especiais ligados 

a sítios geográficos e tomaram medidas para protegê-los. Segundo MILLER 

(1997), tais sítios estavam associados a fontes de animais sagrados, água pura, 
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plantas medicinais, matéria-prima para uso futuro, mitos e ocorrências históricas. 

Na Indonésia, nas Filipinas e nas ilhas do Pacífico, por exemplo, combinaram-se 

poderosos tabus sociais com rígidos controles administrativos a nível de aldeia, 

muitas vezes com reforço religioso, para evitar uma exploração que viria 

contrariar os interesses da comunidade.  

Porém provavelmente o melhor símbolo do primeiro esforço  para 

implementar o primeiro enfoque do manejo de unidades de conservação foi a 

criação do Parque Nacional de Yellowstone nos Estados Unidos em 1872. Este foi 

criado para preservar o esplendor cênico, a significação histórica e o potencial de 

lazer do que muitos cidadãos americanos hoje consideram como um dos mais 

importantes refúgios paisagísticos do país. 

O Canadá, ainda na época da colonização européia, iniciou a criação dos 

Parques Nacionais de Banff, Nahuel Huapi, Vicente Pérez Rosales e Henri Pitier, 

para protegerem tais áreas da extração de recursos com o uso de práticas 

destrutivas. Na África e na Ásia, governos coloniais criaram os parques de Kruger, 

na África do Sul, e Serengeti, em Tanganica, entre outros lugares, para impor 

controles à exploração excessiva da fauna silvestre. Na Índia, após a 

independência, o governo converteu muitas das antigas reservas de caça 

principescas em unidades de conservação e depois em parques nacionais.  

Na Europa , de acordo MILLER (1997, p. 6), “milênios de colonização 

humana e domesticação de animais criaram uma “paisagem domesticada” na 

qual pouco resta do habitat silvestre.”  As comunidades de nossos dias, porém 

atribuem alto valor à beleza cênica que as culturas configuraram juntamente com 

as forças da natureza, paisagem esta que precisa ser conservada como garantia 

de bem estar e cultura para as gerações futuras. 
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Visando a  proteção e conservação dessas áreas, no início do século XXI, 

o mundo estabeleceu quase 10.000 áreas de conservação, em 149 países, 

conforme dados de MILLER (1997, p.7). 

Em 1959 Jean-Paul Harroy, então Presidente da comissão de Parques 

Nacionais e Áreas de Proteção da União Internacional de Conservação da 

Natureza, visitou e avaliou sistematicamente unidades de conservação em todo o 

mundo, fazendo o primeiro inventário mundial de áreas estabelecidas, MILLER 

(1997). Classificando-as pelos objetivos de sua gestão e pelas práticas 

efetivamente aplicadas no terreno, permitiu a comparação entre os fundamentos e 

enfoques ao manejo de unidades de conservação em todo o mundo, e auxiliou os 

planejadores de parque e outras partes interessadas a selecionarem de uma 

forma atuante a melhor categoria, de acordo com os objetivos de gestão que 

desejavam de determinada área. 

Com o passar do tempo surgiu o conceito de co-administração onde os 

governos entram em acordos formais para delegar certas funções administrativas 

a governos locais, ONGs, comunidades indígenas e rurais que estejam 

associadas. 

Na evolução dos conceitos de áreas de proteção surgiram ainda os 

Programas e Instrumentos Internacionais, que auxiliam na proteção de áreas 

com, conceito de “valor internacional”. De acordo com MILLER (1997), os que 

mais se concentram nas áreas protegidas em si mesma são: 

a) A convenção Internacional sobre Pantanais de Importância 

Internacional (Convenção de Ramsar), os Estados participantes 

designam marismas dos respectivos territórios que receberão proteção. 
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Tais lugares são inscritos numa Lista Mundial, para denotar o emprenho 

do governo na sua proteção a longo prazo. 

b) A Convenção Mundial sobre o patrimônio Cultural e Natural (Convenção 

sobre o Patrimônio Mundial) também tem uma Lista Mundial de locais 

designados pelos governos nacionais. Essa Convenção tem a 

exclusividade de incluir o Fundo do Patrimônio Mundial, um fundo 

voluntário apoiado pelos Estados participantes, do qual as partes 

podem buscar ajuda financeira, treinamento e outras formas de apoio. 

c) O Programa Homem e Biosfera, da UNESCO, teve início em 1972, 

como um programa de cooperação internacional para apoiar a pesquisa 

científica e o monitoramento da natureza e dos fenômenos 

antropomórficos, a fim de melhorar e adaptar a utilização humana do 

ambiente. 

O Brasil apenas recentemente, em 1992, ao assinar a Convenção sobre a 

Diversidade Biológica e a Agenda 21, assumiu um compromisso internacional de 

promover a conservação in situ, através das UCs. Para isso necessitará assumir  

compromisso de conduzir pesquisas, identificação e monitoramento em diversas 

áreas relativas à biodiversidade, FERREIRA (1997). 
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Até o ano 2025, segundo previsões da Nações Unidas (MILLER, 1997), a 

população mundial estará duplicada, o que forçará o desbravamento de terras 

devido a demanda de alimentos, haverá necessidade de expansão da 

urbanização e desenvolvimento da infra-estrutura.  

Esses fenômenos associados à mudança climática poderão inundar zonas 

pantanosas diminuindo ainda mais as áreas virgens e trazendo maior isolamento 

de áreas de proteção, comprometendo o futuro da natureza. 

De acordo com MILLER (1997): 

É imperativo que compreendamos esse cenário futuro, se os planejadores e administradores de 
áreas de conservação quiserem formular e implementar estratégias apropriadas que sejam 
inovadoras e ousadas. É preciso que enfrentem o fato de que as áreas designadas não poderão 
sozinhas manter a diversidade de espécies e habitats de hoje. O trabalho de conservação no século 
XXI pode ser atuante, edificando a partir de novos conceitos da ciência e da experiência passada. 
Está aberto o caminho para que os planejadores e administradores de áreas de proteção, assim 
como as partes interessadas, lancem mão das novas oportunidades. 

 

2.3 SITUAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO BRASILEIRAS 

PRADO (1998), cita o Brasil como sendo o país com uma das maiores 

diversidades biológicas do planeta, detendo cerca de um terço das florestas 

tropicais ainda existentes na Terra. Só para se ter uma idéia do que significa essa 

riqueza, a bacia de um único rio da Amazônia, o rio Negro, tem mais espécies de 

peixes do que toda a América do Norte. Isso tudo gera  responsabilidade pelo uso 

racional e adequada proteção dessas riquezas.  

Apesar disso segundo PRADO (1998, p.6), modismos, objetivos 

imediatistas, uso político, disputas e conflitos de interesses tem interferido cada 

vez mais de forma negativa na conservação ambiental. Até mesmo o conceito de 

desenvolvimento sustentado, que surgiu como uma tentativa de solução mágica 

para resolver os conflitos históricos entre desenvolvimento econômico e proteção 

ambiental, tem sido comentado por críticos como  idéia ambígua, com 
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conceituação inconsistente, e que, sob a sua cobertura, a exploração dos 

recursos naturais ganharia um atestado de bons antecedentes, e se daria 

seguimento ao processo de extinção da biodiversidade no planeta. 

Numa entrevista para a revista Horizonte Geográfico, Maria Tereza1, 

presidente da Fundação Pró-Natureza, em 1998 comenta: 

 “com muito discurso e marketing, passa-se a impressão de que a defesa do meio ambiente no 
Brasil está garantida e que tudo vai bem. E isso não é verdade. Nunca os Parques Nacionais 
estiveram tão abandonados. Para se ter uma idéia, no início da década de 80 o Parque Nacional das 
Emas, em Goiás, possuía mais de 20 guardas; hoje, são apenas dois. E ainda, no ritmo atual das 
desapropriações, uma etapa essencial para garantir a viabilidade de um Parque Nacional ou 
Reserva Biológica, vamos levar 700 anos apenas para regularizar a situação fundiária dos parques 
existentes” 

 

A grande maioria dos parques convive com problemas de toda ordem, que 

vão desde a falta de solução da questão fundiária até a crônica falta de pessoal e 

recursos. 

De acordo com PÁDUA2 (1997, p. 225): “estima-se que cerca de 57% da 

somatória total de unidades de conservação, a nível federal, carecem de 

regularização fundiária e que para isso seriam necessários recursos na ordem de 

1,8 bilhões de dólares, meta difícil de alcançar num país em que unidade de 

conservação não é prioridade do governo”. 

Há ainda o processo de alteração ambiental e crescimento demográfico 

das áreas de entorno, que acarretam uma acelerada degradação dos recursos 

que se deveria proteger. Quanto a isso FONSECA, PINTO & RYLANDS (1997, 

p.268) nos colocam que: 

“Enquanto sistemas políticos, tanto os mais quanto os menos justos, são criações da sociedades 
humanas, as leis do mundo físico e natural não  o são. Se uma fração crescente da produtividade 
primária e secundária de um ecossistema, região, país, ou do planeta, é capturada por uma única 
espécie, as outras milhares, dezenas de milhares e milhões de espécies encontrarão limitações 
sérias para coexistir em um ambiente energeticamente limitado. O resultado de acordo com a teoria 

                                                             
1 PRADO, Ricardo Chaves. Revista Horizonte Geográfico. Set/1998. P.7 
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ecológica, será a perda líquida de diversidade biológica. Argumentações em contrario implicam na 
revogação das leis da termodinâmica”. 
  

De acordo com PRADO (1998, p. 9), no Brasil, quando o governo cria um 

Parque Nacional por decreto, não vincula nenhuma verba a ele, nem autoriza a 

contratação de funcionários novos para formar o seu quadro de pessoal básico. 

Para comprovar esse fato, há mais de quinze anos que não se autoriza a 

realização de concursos públicos amplos para contratar pessoal para as Unidades 

de conservação. Nem mesmo para reposição dos aposentados. Dados de 1998 

apontavam que o IBAMA possuía apenas 500 funcionários para cuidar de quase 

16 milhões de hectares, e parques que  já possuíram 200 funcionários, contavam 

neste ano com menos de 10% desse número. 

De acordo com PÁDUA2 ( 1997, p. 227), “o que acontece na prática é que o 

IBAMA, constrói sedes, restaurantes, churrasqueiras, centro de visitantes, portões 

de entrada, pontes, vias de acesso e deixa toda esta infra-estrutura se desgastar 

ao relento por absoluta falta de pessoal, como por exemplo, a sede do Parque 

Nacional do Pantanal Matogrossense, completamente vazia, pois o Parque tem 

um funcionário no campo”. 

No tocante à situação fundiária, no plano das Unidades de Conservação 

Federais, o IBAMA tem o domínio (áreas totalmente desimpedidas) de apenas 

40% das terras nas categorias Parques, Reservas, Estações e Reservas 

Ecológicas. Segundo ARRUDA (1997), cerca de 30% não estão sob seu domínio, 

isto é , estão declaradamente na posse de terceiros e precisam ser 

desapropriadas. Os restantes 30% tem uma situação indefinida e confusa: são 

áreas superpostas a áreas indígenas ou então consideradas públicas pelo 
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IBAMA, mas contam com a presença de posseiros; de comunidades que detém 

algum direito, etc. 

Tanto no interior quanto no entorno, essa presença tem gerado conflitos 

com a administração das unidades pela dilapidação dos recursos naturais através 

da pesca predatória, da caça, extração mineral e de produtos vegetais, agricultura 

e pecuária. 

Quanto a situação das unidades de conservação brasileiras, há ainda o 

caso de que quando retira-se a população local devido a criação de uma área de 

conservação através de ação repressiva, forma-se um problema social pela 

retirada dessas pessoas transferindo-as para cidades muitas vezes ampliando-se 

favelas em municípios próximos e disseminado o significado das políticas 

ambientais como políticas repressivas e contra os interesses e necessidades das 

populações locais, colocando as populações tradicionais antagônicas as 

necessidades de proteção dos recursos naturais em áreas de conservação.  

Outro problema que podemos abordar é a importância das UC para a 

realização de pesquisas, através da sociedade científica a fim de gerar 

conhecimento, além de descobertas que assegurem a proteção da 

biodiversidade. Porém de acordo com FERREIRA (1997), alguns entraves de 

comunicação entre instituições diversas e o IBAMA, tem dificultado o 

desenvolvimento de pesquisas nas UCs. O autor defende que é  necessário que o 

IBAMA facilite os tramites para os solicitantes, e disponha de pessoal melhor 

capacitado e ainda realize uma campanha de envolvimento de Institutos de 

pesquisa. 

Outros dados que demonstram um pouco da situação das UCs, agora a 

nível de mundo, mas tendo com certeza a colaboração brasileira, estão dentro do  
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relatório Planeta Vivo (WWF, 1999), onde é afirmado que entre 1970 e 1995, no 

espaço de apenas uma geração, o mundo perdeu cerca de 30% de suas riquezas 

naturais, o que sugere um declínio equivalente em biodiversidade. No que diz 

respeito a floresta natural, aproximadamente 10% da cobertura florestal do 

planeta foram perdidos entre 1970 e 1995. No caso da vida marinha, esse 

declínio está estimado em 35%. Com relação à riqueza de água doce, foi 

estimada uma redução média de 45% da riqueza limnológica entre 1970 e 1990 

(IRVING, 2000, p. 12).  

De acordo com a autora as principais causas para esta tendência estariam 

relacionadas à utilização excessiva de recursos naturais e aos impactos na 

biosfera resultantes do consumo de alimentos, energia ou materiais e aqueles 

decorrentes da poluição, sendo que a pressão pela utilização de recursos e a 

poluição dos ambientes naturais estão aumentando em média 5% ao ano desde 

1970. 

 

2.3.1 Situação das Unidades de Conservação no Estado do Paraná 

O Estado do Paraná, de acordo com SAVI (1997, p. 12), “possui a maior 

extensão contínua de Floresta Atlântica do Brasil, além de outros biomas como 

Floresta Latifoliada e a Floresta de Araucária, que estão seriamente ameaçados”.  

A maioria das unidades de Conservação do Estado, de acordo com SAVI 

(1997), são pequenas e muitas vezes totalmente isoladas de outras áreas que 

possam intercambiar e ofertar material genético para garantir a efetiva 

conservação de seus recursos. 

Além do tamanho, a maioria das unidades estaduais apresentam áreas 

bastante alteradas pela ação antrópica e não compreendem paisagens 



   29

significativas (MILANO2 et al, 1986). A relação das UCs do Paraná encontram-se 

no Anexo I. 

Muitas unidades de conservação (SAVI, 1997), foram enquadradas em 

categorias de manejo inadequadas às suas características e aos seus objetivos. 

Algumas possuem categorias que conceitual e legalmente são inexistentes e 

outras, que apesar de terem formulação legal, como horto e jardim botânico, não 

são conceitualmente consideradas unidades de conservação. 

Muitas unidades de conservação paranaense necessitam de 

recategorização e apenas metade delas possuem plano de manejo, sendo que 

boa parte deles ainda não foi implantado. Formas de gestão das áreas naturais 

devem ser estabelecidas para alcançar sua real conservação. 

O Paraná, em relação aos demais Estados possui um grande ponto 

positivo, pois foi o primeiro estado a implantar o Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias –  Ecológico, como mecanismo de incentivo à conservação 

ambiental o que despertou várias prefeituras para uma realidade adormecida, que 

é o investimento na natureza com forma de royalties ambientais por ter áreas 

significativas sob seus domínios territoriais. Porém nem sempre os recursos 

repassados são revertidos em melhorais ambientais significativas. 

A situação operacional e gerencial das unidades de conservação 

paranaenses,  é bastante problemática (SAVI, 1997), tanto o repasse de verbas 

quanto a qualidade de suas aplicações deixam bastante a desejar. Os recursos 

humanos disponíveis são poucos e raros possuem formação específica na área.  

Em levantamento realizado pelo Departamento de Unidades de 

Conservação do Estado do Paraná no ano de 1997, constatou-se que as 

Unidades de Conservação paranaenses possuem apenas 4% do efetivo básico 
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necessário por área, levando-se em conta somente as unidades de uso indireto, e 

em média, um staff  de gerente de nível superior e dois guardas parques e estes 

últimos em muitos locais do Paraná são operários rurais , demonstrando que  o 

Estado pela falta de meios para contratar ou demitir expõe fraquezas na gestão 

de suas área protegidas. 

A situação das unidades paranaenses é conceitualmente confusa e não 

assegura os princípios fundamentais de conservação, bem como dificulta o 

oferecimento de uma boa qualidade recreativa e/ou paisagística. 

Se analisarmos a quantidade de áreas protegidas, segundo JACOBS 

(1997), temos no estado 1.685.886,53 há de áreas instituídas. Desta área, 

efetivamente protegidas, ou seja, que realmente representam o ecossistema 

original da região, há um total de 485.577,07 há . 

 

2.3.2 ICMS Ecológico 

 O ICMS Ecológico nasceu sob a égide da compensação financeira aos 

municípios que possuíam restrição de uso do solo de seus territórios, por 

conterem mananciais de abastecimento público para municípios vizinhos, ou 

unidades de conservação. Evoluiu para incentivos e hoje se mostra uma efetiva 

contribuição a conservação ambiental. 

Criado pioneiramente no Paraná, em 1991, através da Lei Complementar 

Estadual 59, já foi efetivado nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rondônia, 

estando com anteprojetos de Lei tramitando nas Assembléias Legislativas de pelo 

menos nove outros Estados brasileiros. Mostra que é possível a criação de 

instrumentos de política pública eficazes e de baixo custo (LOUREIRO, 1997). 



   31

LOUREIRO (1997) aponta alguns resultados diretos e indiretos da 

aplicação do ICMS ecológico: 

a) Aumento do número e da superfície das Áreas Protegidas, em especial 

das Unidades de conservação; 

b) Melhoria da qualidade das Unidades de Conservação: em especial nas 

de responsabilidade dos municípios; 

c) Popularização do debate sobre tema; 

d) Aprimoramento institucional: possibilita a modernização operacional 

para a gestão publica ambiental no Brasil e capacitação do corpo 

técnico; 

e) Justiça Fiscal: “justiça fiscal pela conservação da biodiversidade”; 

f) Corredores de biodiversidade: incentivo a construção de corredores de 

biodiversidade, ”forçando” a interação entre as UCs, as RFL, APPs, 

RPPNs, etc.; 

g) Geração de trabalho: após o início do Projeto, professores foram 

contratados, como guarda-parques, e ainda geração de empregos 

indiretos parte do setor privado através da exploração do ecoturismo; 

h) Possibilidade de reprodução da proposta em outros Estados: segundo 

dados da Secretaria da Fazenda do Paraná, se todos os Estados 

brasileiros tivessem uma Lei do ICMS ecológico, o Brasil teria, por ano, 

aproximadamente 0,5 bilhão de dólares para o exercício da política 

publica de conservação ambiental; 
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2.4 GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Cada tipo de Unidade de Conservação possui diferentes objetivos de 

manejo e portanto requer diferentes administrações. Um Parque Nacional é 

administrado através de um plano de manejo diferente de uma Reserva Biológica 

que, por sua vez, difere daquele de uma Floresta Nacional. De acordo com 

MILANO, RIZZI e KANIAK (1986, p. 23) “o primeiro trata em iguais prioridades a 

questão de preservação, educação, recreação e pesquisa; o segundo prioriza os 

objetivos de preservação e pesquisa; e o terceiro engloba, além desses objetivos, 

aquele de rendimento econômico através de técnicas de uso múltiplo”. 

Administrar os recursos naturais subentende conservar ecossistemas em 

estado natural, bem como recompor a paisagem natural. Nesse sentido evidencia-

se desde questões de proteção contra agentes danosos até mesmo a definição e 

técnicas de recomposição da flora e fauna na unidade de conservação. 

É necessário proteger os recursos naturais contra vandalismo, incêndios 

causados pelo homem, problema de falta de capacitação dos funcionário, além de 

proteção aos visitantes, através de patrulhamento constante da área. 

Dentre as atividades a serem observadas pela administração estão a 

manutenção de equipamentos e instalações, manter trilhas e caminhos 

transitáveis e em bom estado de conservação, manter sistematicamente as 

cercas, fazer a coleta de lixo, manter aterro sanitário, manter sistema de 

sinalização, manter estação de captação e tratamento d’água, etc. MILANO, 

RIZZI  e KANIAK (1986). 

Segundo CORTÊ (1997), uma alternativa viável a gestão de unidades de 

conservação é a gestão em parceria ou co-gestão, cuja principal característica é a 



   33

descentralização de atribuições e atividades de manejo e de gerenciamento das 

unidades, envolvendo na gestão os principais atores sociais.  

Neste contexto a inserção da comunidade nas diversas ações de 

planejamento e gestão de APAs (Áreas de Proteção Ambiental), apesar de difícil, 

é um caminho viável para facilitar a mediação de conflitos entre uso do solo e a 

conservação de recursos naturais, característica da gestão ambiental. 

A gestão de unidades de conservação envolve planejamento, definição de 

objetivos e a conseqüente elaboração de um plano de manejo, os quais serão 

abordados nos itens a seguir. 

 

2.4.1 Planejamento  

A eficiência ou efetividade do manejo de uma unidade de conservação, 

entre outros fatores, é dependente do seu planejamento MILANO (1997), e 

aspectos como existência e atualidade do plano de manejo, nível de 

planejamento, existência e delineamento do zoneamento, grau de estruturação 

dos programas de manejo, características da equipe de planejamento e nível de 

execução do plano são fundamentais nesse sentido. 

De acordo com MILANO (1997), cada gestão de planejamento deve ser 

considerada sob os pontos de vista tático e estratégico.  

As reflexões táticas se concentram basicamente na execução de atividades 

específicas e, em geral, também estão associadas a áreas ou locais específicos. 

As reflexões estratégicas relacionam atividades específicas com as metas 

ou objetivos gerais, concentrando-se nas dimensões mais amplas do 

planejamento; ou seja, tratam do futuro, das inter-relações, das normas e das 

implicações de uma atividade.  



   34

E, ainda os planos devem se caracterizar pelo nível em que estão sendo 

preparados ou produzidos, podendo ser, entre outros, conceituais, programas de 

manejo, ou tratar-se de planos ou projetos detalhados de obras e construções.  

Dentro de cada nível de planejamento, entretanto, pode-se elaborar planos 

em diferentes intensidades, sendo considerada adequada aquela que contenha 

as informações e análises necessárias e suficientes para respaldar a 

comunicação, compreensão e possibilidade de implementação de qualquer 

diretriz em particular.  

É pré-condição fundamental a um planejamento adequado, 

independentemente do setor a que se esteja aplicando o processo, ter claramente 

identificados e definidos os objetivos que se pretendem alcançar, se possível com 

identificação de metas qualitativas e quantitativas. Acima de tudo, deve-se ter 

claro que o plano não se encerra nele próprio, mas que é apenas e tão somente o 

mecanismo utilizado para o alcance de objetivos superiores (MILANO, 1997). 

Seguindo a linha de pensamento do autor, quando se incorporam todos os 

níveis funcionais e pessoais no processo, do operário ao guarda-parque, do 

planejador institucional ao chefe da unidade, o planejamento pode constituir uma 

gestão contínua que relaciona a todos entre si e com os objetivos da unidade, 

permitindo projetar as oportunidades e problemas futuros com base na 

experiência passada, bem como construir um sólido compromisso comum rumo 

às metas traçadas conjuntamente.  

O exposto acima é o chamado planejamento participativo, válido, mas que 

porém em geral segundo o autor apresenta as mesmas dificuldades de 

implementação dos outros, uma vez que a problemática maior está associada à 
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falta de cultura de planejamento dos técnicos e das instituições e às deficiências 

estruturais das instituições e das unidades de conservação. 

É de relevante importância que o processo de planejamento considere de 

forma adequada todos os fatores intrínsecos à unidade e seu entorno, 

contextualizando-se com o próprio planejamento da região em termos de 

programas e projetos públicos e privados. Isso possibilita, entre outras coisas, o 

conhecimento antecipado de possíveis problemas e o encaminhamento de 

soluções preventivas, a inserção da unidade de conservação como elemento do 

desenvolvimento regional e o seu reconhecimento público nesse sentido e, a 

partir de interesse comuns, a construção de alianças a seu favor. 

A ineficácia dos instrumentos de planejamento no processo de tomada de 

decisão e na mediação de conflitos entre uso do solo e conservação dos recursos 

naturais é atribuída muitas vezes, à forma como é elaborado ou implementado.  

 

2.4.1.1 Problemas Relacionados ao Planejamento das UCs 

De acordo com MILLANO (1997, p. 163), os principais problemas 

associados ao planejamento das unidades de conservação são: 

a) A falta de tradição das pessoas e das instituições no uso do planejamento como processo, 
aparentemente uma decorrência da mentalidade de sucessão política de poder vigente no 
país, que prioriza novos projetos, como marca administrativa, relegando ao abandono 
projetos concebidos ou iniciados em gestões anteriores; 

b) Desconhecimento conceitual  filosófico tanto sobre unidades de conservação como sobre 
planejamento por parte de muitos dos atores atuais do grande conjunto Conservacionista, 
cuja origem pode ser a atração da causa pelo “glamour” como ser produtos do descarte 
político da ocupação de cargos públicos; 

c) A sistemática contratação externa de serviços de planejamento por parte dos órgãos da 
administração pública, terminando em produtos pouco aceitos pelo corpo de pessoal 
interno e, como conseqüência, dificultando a capacitação interna e o estabelecimento de 
uma mentalidade de planejamento; e 

d) O indiscriminado uso dos planos como produtos, publicações que assumem finalidades 
políticas, distorcendo a função maior do planejamento que é o ordenamento das ações para 
o alcance dos objetivos das unidades de conservação. 
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2.4.1.2 Metodologia para Elaboração de um Planejamento 

MILANO, RIZZI e KANIAK argumentam que uma UC requer para seu 

planejamento uma metodologia de trabalho que, analisando as potencialidades 

dos recursos, permita uma adequada classificação como categoria de manejo e 

resulte em um plano de manejo realista e exeqüível. Para tal, é usada 

basicamente a seguinte seqüência de planejamento. 

a) Coleta de informações: envolve coleta e análise de informações sobre 

os recursos naturais e culturais locais; infra-estrutura e desenvolvimento 

econômico regionais; obtidas fotografias aéreas e mapa básico do local 

e ; definidos preliminarmente os objetivos de manejo da unidade; 

b) Inventário: Visando conferir e corrigir as informações básicas coletadas 

e abrange demarcações das grandes formações naturais; identificação 

das associações existentes e coleta de dados sobre a flora, fauna, 

geologia, solos e hidrografia local; 

c) Análise das limitações: a partir das informações básicas e do inventário 

é possível a identificação de limitações de ordem ecológicas, 

econômicas, sociais, políticas ou mesmo institucionais que requerem 

atenção especial e/ou rápida intervenção. 

d) Definição de delimitações: Com as informações obtidas e analisadas 

anteriormente, pode-se definir as delimitações da área necessária ao 

adequado cumprimento dos objetivos da UC buscando abranger uma 

ou mais bacias hidrográficas inteiras, escolher linhas divisórias fáceis de 

patrulhar e proteger, anexar sítios integrados e analisar adequadamente 

a condição fundiária. 
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e) Zoneamento: Esta fase consiste na divisão da área da unidade de 

conservação em porções homogêneas em termos ecológico-

fisiográficos e em termos de destino de uso. 

f) Definição de Programas: definir e prever as atividades a serem 

desenvolvidas visando cumprir os objetivos definitivos de cada zona e 

estabelecer as normas e diretrizes para o desenvolvimento de todos os 

projetos da unidade de conservação. 

g) Análises e avaliações: confronto de custos e benefícios das proposições 

realizadas, fazendo a eleição das prioridades. 

h) Programação e redação: após definidos os programas, projetos e 

atividades a serem desenvolvidos e orçados seus custos, deve-se 

estabelecer o cronograma físico-financeiro de execução para que a 

programação se materialize. 

Em várias partes do mundo, estão sendo testados mecanismos para 

formular metas e meios de conservação e desenvolvimento em formas tais que 

façam sentido para as populações, a ciência e a natureza. Porém quando se trata 

de gestão e políticas nacionais não se pode generalizar visto que países 

diferentes possuem diferentes climas, recursos naturais e características culturais. 

 

2.4.1.3 Meios Chaves para Planejamento e Execução de Programas de 

Manutenção   e Restauração de Recursos Naturais 

Com as políticas e os incentivos adequados, torna-se possível aos 

governos  e comunidades locais planejarem e colocarem em execução programas 

de manutenção e restauração de recursos em UCs, garantindo ao mesmo tempo 
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a promoção de seus meios de vida. Segundo MILLER (1997, p. 16), os elementos 

chaves para que isso aconteça são: 

a) Critérios. Estabelecer critérios para identificação das áreas que apresentam as características 
naturais necessárias para atender aos objetivos de gestão. 

b) Tamanho. Se o objetivo é manter e restabelecer a biodiversidade, por exemplo, será preciso 
que as áreas virgens nucleares sejam suficientemente grandes em extensão geográfica para 
contar com ecossistemas representativos da biogeografia da região. Essas áreas nucleares 
incluirão toda a gama de estruturas de habitats naturais e as populações de espécies de 
sustentação e outras existirão em quantidade adequada. Quando condições tais como as 
estruturas dos ecossistemas são inadequadamente representadas, podem-se tomar medidas 
para regenerar essas características. 

c) Forma. A área de terras virgens nucleares deve ser tão redonda quanto for possível. 
d) Zona Tampão. Estabelecer uma área de transição ou zona tampão ao redor da área nuclear, 

com o tamanho e a forma necessária para o controle de pressões negativas exercidas sobre o 
núcleo, assim como do núcleo para as terras vizinhas. Trabalhar junto aos vizinhos e donos de 
terras para estabelecer usos do solo amistosos para com a biodiversidade mas eqüitativos. 

e) Corredores. Estabelecer entre as áreas virgens nucleares e entre estas e as respectivas zonas 
de transição e unidades similares, corredores que permitam o movimento e a migração de 
plantas e animais e a sua adaptação à mudança climática. Também neste caso, trabalhar junto 
aos vizinhos e donos de terras para estabelecer usos do solo amistosos para com a 
biodiversidade mas eqüitativos. 

f) Disposições institucionais. Estabelecer acordos de cooperação com comunidades vizinhas, a 
jurisdição de outras repartições públicas e outros interessados, para buscar e negociar opções 
de manejo desses habitats, áreas confinantes e outros locais que reclamam atenção especial. 

g) Políticas e incentivos econômicos. Desenvolver e reformar políticas e promover incentivos que 
possibilitem aos vizinhos e interessados cooperar com o interesse próprio e alcançar meios de 
vida razoáveis; por outro lado, assegurar que as políticas e incentivos evitem a promoção de 
atividades de vizinhos que tenham impacto negativo sobre a unidade de proteção e sobre sítios 
críticos fora da biorregião maior. 

h) Mecanismos financeiros: Criar instrumentos financeiros, inclusive fundos para o meio ambiente, 
disposições fiscais favoráveis e preços e taxas apropriadas pelos serviços do ecossistema, que 
possam financiar no todo ou em parte o orçamento da unidade de proteção e o programa 
biorregional. 

i) Descentralização e Delegação de Autoridade e Responsabilidade. Negociar novos acordos com 
governos locais, ONGs, comunidades, grupos indígenas, universidades e outras entidades para 
assumir a responsabilidade por certos papéis e atividades, com padrões e critérios específicos 
de controle de qualidade. Formar uma aliança biorregional desses parceiros, a fim de 
estabelecer estratégias e planos e concordar quanto a medidas para monitoramento do 
progresso e das realizações. 

j) Gestão adaptativa. Em último lugar, estabelecer métodos para rever e avaliar as lições 
aprendidas da implementação e fornecer relatórios periódicos aos gestores e outros 
interessados, levando a um aprimoramento das práticas de gestão. 

 

 

2.4.2 Plano de Manejo 

O plano de manejo, contendo o ordenamento das atividades a serem 

desenvolvidas na unidade de conservação, se constitui no principal instrumento 

de trabalho de sua administração. 

De acordo com IRVING (2000, p. 21): 

 “o Plano de Manejo, principal instrumento normativo e regulador do uso de áreas protegidas  não 
está disponível para a maioria delas. O artigo 27 da Lei em vigor estabelece que as UCs devem 
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dispor de um Plano de Manejo. O Plano de Manejo  deve abranger a área da unidade de 
conservação, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim 
de promover sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas... Até que seja 
elaborado um Plano de Manejo, todas as atividades e obras desenvolvidas nas UCs de proteção 
integral devem se limitar àquelas destinadas a garantir a integridade dos recursos que a unidade 
objetiva proteger, assegurando-se às populações tradicionais porventura residentes na área, as 
condições e os meios necessários para a satisfação de suas necessidades materiais, sociais e 
culturais.” 

 
É importante que o plano de manejo seja dinâmico, devendo se necessário 

ser revisto e remodelado periodicamente MILANO, RIZZI e KANIAK (1986).  

Avaliações periódicas do manejo servem para evidenciar os pontos 

positivos e negativos, sendo em primeira instância uma fonte de retroalimentação 

que permite ao administrador melhorar ainda mais sua atuação e atividades. Às 

instituições permite conhecer a necessidade de mudanças nas estratégias e 

políticas para as unidades de conservação (FARIA, 1997). 

Durante a execução do plano de manejo de uma unidade de conservação 

devem ser analisados atitudes dos potenciais visitantes, o impacto das atividades 

de recreio nos ecossistemas, atividades e formas de visitação, bem como a 

interação do visitante com o patrimônio natural da unidade. Para se avaliar e 

readequar, caso necessário, o plano de manejo que está sendo executado.  

 

2.4.2.1 Diretrizes Básicas para a Elaboração de um Plano de Manejo 

O enfoque metodológico utilizado para elaboração dos planos de gestão 

tem como diretrizes básicas (MENDONÇA et al., 1997): 

a) A participação efetiva, tanto internamente à instituição, como em 

relação à população local e sociedade em geral; 

b) A integração das UCs nos processos sócio-econômicos regionais; 
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c) Cumprimento das funções da UC no desenvolvimento sustentado 

regional e na conservação dos processos ecológicos fundamentais e da 

biodiversidade; 

d) Crescimento da capacidade institucional, consolidado o aprendizado 

dos exemplos bem sucedidos; 

e) A busca da consolidação da metodologia para a gestão de UCs, 

respeitando importantes peculiaridades locais e diferenças das 

categorias de manejo; 

f) Seu monitoramento para a correta aplicação das propostas, a 

efetividade das ações, identificação de possíveis desvios. 

Seguindo as diretrizes acima citadas  torna-se mais fácil o alcance de uma 

organização e melhoria de gestão das áreas protegidas. 

 É importante que haja a participação da população e sociedade em geral, 

pois através do envolvimento de todos e com um programa de educação 

ambiental há uma consciência maior da necessidade de conservação da UCs, 

bem  como é possível o estabelecimento de parcerias com maior facilidade. 

Quanto ao público interno, quando chamados a participar do processo de 

planejamento, tornam-se comprometidos com o processo, facilitando a execução. 

A gestão de uma UC, tendo como base outros casos de sucesso, tem mais 

chances de alcançar êxito, uma vez que pode-se evitar erros já cometidos nos 

programas implementados.  

Outro ponto importante para se alcançar efetividade na busca dos objetivos 

de conservação e proteção dos recursos naturais é encontrar soluções para as 

comunidades que circundam as UCs, juntamente com autoridades Municipais e 

Estaduais. 
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2.4.2.2 Aspectos que Devem Constar num Plano de Manejo 

 Devido às diferentes formas de se gerenciar uma UC por causa dos 

diferentes objetivos,  é necessário que sejam observadas normas adequadas no 

que diz respeito ao enquadramento como categoria de manejo e ao 

gerenciamento das unidades de conservação. De acordo com MILANO, RIZZI e 

KANIAK (1986 p. 23): 

A conceituação genérica de alguns aspectos que devem constar dos planos de manejo das 
unidades de conservação são as seguintes: 
a) Pesquisa: deve estar orientada no sentido de servir de base para levantamentos futuros, bem 

como subsidiar a administração da unidade no sentido de avaliação e readequação das 
atividades desenvolvidas. O conceito de produção científica é translocado da essência da 
produção econômica para o eixo do fortalecimento da existência da unidade de conservação. 

b) Recreação: deve estar condicionada ao objetivo de mínima ou  nenhuma alteração do 
patrimônio natural, ou seja, a construção de estrada, trilhas, áreas de camping, etc., deverão 
causar o menor impacto paisagístico e ambiental possível; o traçado do sistema de caminhos ou 
trilhas deve oferecer a maior variabilidade de paisagem; devem ser colocados lixeiras em 
pontos estratégicos, etc. 

c) Educação: deve estar condicionada a dar oportunidade à mais variada clientela, bem como aos 
mais variados conhecimentos dos recursos, sendo normalmente realizada de maneira indireta 
junto aos processos recreativos, pelo uso da interpretação da natureza. 

d) Preservação: deve ser garantida de acordo com os objetivos da unidade de conservação através 
do adequado manejo e utilização dos recursos. Proteção do patrimônio, orientação do visitante e 
conscientização da comunidade. 

 

2.4.2.3 Trilhas Interpretativas 

Trilhas Interpretativas podem ser utilizadas como instrumento de manejo de 

Unidades de Conservação com visitação pública, uma vez que aumentam a 

satisfação dos usuários, aos mesmo tempo que possibilitam maior compreensão 

e apreciação dos recursos protegidos e dos possíveis impactos sobre eles, 

conectando as pessoas ao lugar. O Programa Interpretativo como instrumento de 

manejo pode ser muito eficiente, quando  coordenado com as demais atividades 

da UC, de preferência, através do Plano de Manejo. 
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Conforme VASCONCELLOS (1997, p. 474) a interpretação ambiental e de 

forma especial as trilhas Interpretativas, quando bem planejadas e implantadas, 

podem auxiliar o manejo da UC, de várias formas: 

a) Conectam os visitantes com o lugar, criando consciência e maior compreensão e apreciação 
dos recursos naturais e culturais protegidos, diminuindo as pressões negativas; 

b) Provocam mudanças de comportamento, atraindo e engajando as pessoas nas tarefas de 
conservação; 

c) Aumentam a satisfação do usuário, criando uma impressão positiva sobre a área protegida e a 
instituição responsável; 

d) Podem influenciar a distribuição dos visitantes, tornando-a planejada e menos impactante. 
 
No Parque Nacional Serra da Capivara foi construída toda a infra-estrutura 

necessária para que seus recursos naturais e culturais possam ser utilizados, sem 

prejuízo para os mesmos. As trilhas turísticas permitem ao visitante admirar a 

paisagens e sítios arqueológicos, passarelas sobre as camadas arqueológicas e 

obstáculos na frente das pinturas protegem o patrimônio cultural, nenhum 

visitante acede aos sítios sem um acompanhante (GUIDON, 1997). 

 

2.4.3 Capacitação Humana 

O processo de planejamento e direcionamento de um sistema de unidades 

de conservação requer pessoal especializado em várias áreas, formando assim 

uma equipe multidisciplinar.  

Os diretores e técnicos que atuam nas UCs, em sua grande maioria, 

aprendem suas tarefas no dia-a-dia por si mesmos, ou seja, não foram 

capacitados para atender toda demanda de uma implantação ou do próprio 

projeto. 

Partindo da premissa de que para a formulação dos planos deve-se ouvir 

todas as partes interessadas, hoje ficam mais claras as dificuldade de 

compreensão e integração no processo participativo, tanto interna quanto 
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externamente, uma vez que parte é fruto da falta de investimento significativo na 

preparação dos responsáveis pelas UCs que estão a frente desse processo pela 

instituição (MENDONÇA et al., 1997.p.224). 

MILANO, RIZZI e KANIZK (1986, p. 31) enfatizam a importância de o 

pessoal que trabalha nas instituições que dirigem as unidades de conservação 

terem qualidades de planejador, tais como:  

“ser capaz de trabalhar em equipe; ser capaz de analisar e avaliar suas funções; ser capaz de 
integrar seu trabalho com outras atividades ou instituições; ser capaz de subordinar seus objetivos 
aos objetivos do programa geral; ser capaz de defender setores e assegurar representatividade; ser 
capa de dirigir discussões e supervisionar atividades; ser capaz de tomar iniciativas e identificar 
prioridades e ser capaz de informar sobre resultados de forma significativa e concreta”. 
 
TABANEZ et al. (1997), chamam a atenção para a importância da 

capacitação de pessoal nas unidades de conservação, e ainda colocam que a 

capacitação é reconhecida como importante pelos seus administradores, mas não 

recebe a devida atenção, em função da percepção de que: esta não traz 

resultados positivos para a atuação dos funcionários; dos custos elevados e do 

tempo necessário para a visibilidade dos resultados de um bom programa; e do 

desconhecimento dos valores de um programa de capacitação. 

 

2.4.3.1 Atividades Desenvolvidas em um Sistema de Unidades de Conservação 

MILANO, RIZZI e KANIZK (1986, p. 32-33 ), falam sobre as funções das 

múltiplas atividades que devem ser desenvolvidas em um sistema de unidades de 

conservação: 

a) Diretor: é o gerente da unidade e portanto o chefe da equipe, devendo integrar, coordenar e 
estimular todas as atividades, objetivando concretizar o planejamento. Deve negociar com 
outros diretores, bem como defender a imagem e os programas da unidade; 

b) Os guardas florestais são responsáveis pela proteção e direção dos recursos, aplicar as leis e 
as políticas e atender os visitantes; 

c) O interprete é responsável pelos aspectos interpretativos e educativos dos programas, devendo 
interpretar os valores e características da unidade e se apresentar ao visitante com linguagem e 
maneira passíveis de apreciação e compreensão em todos os níveis; 

d) Os funcionários administrativos e os especialista em contabilidade são responsáveis pelos 
aspectos operacionais gerais e devem informar a direção sobre do desenvolvimento de todas as 
atividades físicas institucionais e d e pessoal; 
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e) os especialistas em manutenção, são responsáveis pelo funcionamento e manutenção 
adequada dos edifícios, estradas, mirantes e outras instalações e, portanto, trabalham com a 
infra-estrutura da unidade; 

f) O sociólogo é responsável pelas investigação relativa àqueles que vão usar de forma indireta os 
recursos. Analisa os usuários e os problemas decorrentes da recreação e do turismo, 
aconselhando o diretor; 

g) O economista é responsável pela investigação econômica relacionada com a utilização dos 
recursos da unidade devendo analisar as informações sobre os recursos orçamentários, o 
comportamento e preferencia do usuário, os constrangimentos ecológicos e orientar a direção 
sobre planos de ação; 

h) Os especialistas (floresta, botânico, zoólogo...) são responsáveis pela investigação de certos 
aspectos da unidade eu respaldam os programas de direção e interpretação; 

i) O especialista em leis e políticas é responsável pela investigação e respaldo dos aspectos 
legais e políticos, orientando as principais funções do programa; 

j) O especialista em propriedade e aquisição  de terra é responsável pelo estudo e análise do uso 
da terra no interior e arredores da unidade de conservação; 

k) O especialista em relações pública é responsável pela redação e publicação de informações 
para  publico em geral e prepara ainda discursos que projetam a unidade, programas para criar 
fundos de ajuda, etc.; 

l) Os planejadores são responsáveis pela preparação e avaliação periódica dos planos de manejo 
das unidades, devendo aconselhar e assistir os dirigente, trabalhar com os engenheiros e 
técnicos , controlar e desenvolver a capacidade humana institucional, coordenar o sistema de 
unidades de conservação e sugerir caminhos de decisão; 

m) Os  arquitetos e paisagistas são responsáveis pelo desenvolvimento físico e de infra-estrutura 
da unidade, devendo projetar e dirigir a construção e manutenção das instalações locais; 

n) Os artistas e os especialistas em desenhos e exposições e de técnicas de museu são 
responsáveis pelos projetos e execução de exposições sobre os recursos da unidade. 

 

2.4.4 De quem  é a Responsabilidade de Gestão das Unidades de Conservação 

De acordo com MILLER (1997, p.14), no Primeiro Congresso Latino-

Americano de Unidades de Conservação, foi encorajado um certo grau de 

descentralização por parte dos governos centrais na gestão das unidades de 

conservação, devido à falta de condições de os mesmos assumirem tudo visto os 

orçamentos públicos estarem cada vez mais encolhidos. Porém  a idéia de uma 

delegação extrema, representadas pela transferência da responsabilidade total 

por áreas críticas  para a biodiversidade foi totalmente rechaçada.  

Podemos dizer, devido a grandeza do assunto e interesse geral da 

humanidade, que cabe às populações e seus governos  a autoridade e a 

responsabilidade de garantir às gerações presentes e futuras um estoque integral 

de recursos naturais e serviços ambientais. 

O que pode ser feito é a delegação de elementos dessa autoridade e dessa 

responsabilidade a outras entidades como escalões mais baixos de governo, ao 
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setor privado, para prestar serviços de recreação e acomodação; as ONG, para 

oferecer interpretação e educação ambiental; e às universidades, para a 

investigação científica dos ecossistemas e das opções tecnológicas para a 

sustentabilidade. 

 

2.4.4.1 Participação do Setor Privado 

FREITAS (1997), aborda a necessidade de se estabelecer um modelo de 

participação do setor privado voluntário na gestão de áreas de sistemas nacionais 

de áreas naturais protegidas pois: 

a) as necessidades do sistema são crescentes: muitas áreas continuam 

apenas no papel, e necessitam de manejo ou melhoria de manejo; há a 

necessidade de se estabelecer novas áreas; modernos conceitos de 

gestão de áreas protegidas necessitam de capacidade técnica e de 

práticas gerenciais avançadas que nem sempre estão disponíveis ao 

setor público. 

b) A administração nacional enfrenta crescentes limitações: os estados, 

em temos gerais, reduzem seu tamanho e buscam transferir a gestão 

de serviços ao setor privado; muitos governos tem o manejo do tesouro 

público em um único caixa, com pouca opção para um tratamento 

especial para as áreas naturais protegidas e existe um desbalanço 

crescente entre o dever de se gerir os sistemas e a capacidade para o 

Estado faze-lo sozinho. 

c) As pressões também são crescentes: a pressão negativa sobre as 

áreas naturais protegidas crescem, como a pressão demográfica por 
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novas terras; a contaminação; a exploração florestal; de minério e 

petroleira; são alguns exemplos.  

Segundo FREITAS (1997, p.204), os elementos básicos para este tipo de 

gestão são: 

a) A responsabilidade dos Estados nacionais sobre a conservação do 

patrimônio natural do país, frente a sociedade nacional e aos convênios 

internacionais firmados devem ser feitos de forma explícita. 

b) As propostas de políticas, elaboração de normas, definição de 

prioridades e a aprovação de planos de manejo do sistema e suas 

áreas, permanecem como responsabilidade e de competência da 

autoridade do sistema, bem como a supervisão e a avaliação da gestão 

das áreas. 

c) A execução do manejo das áreas naturais protegidas, em forma 

individual ou em conjunto, poderá ficar a cargo de uma ou varias 

organizações nacionais privadas sem fins de lucro onde o objetivo 

institucional seja a conservação da natureza e que possam provar sua 

idoneidade e capacidade técnica, administrativa e institucional. 

Este modelo de acordo com FREITAS (1997, p. 205) apresenta grandes 

vantagens e técnicas para a gestão do sistema de Áreas Protegidas, destacando-

se: 

a) Concentra o papel da Direção à Autoridade Central do Sistema bem 

como as funções chaves para assegurar a apropriada gestão das 

mesmas: aprovar normas e planos de manejo, direção geral do sistema 

(políticas, prioridades, plano diretor, etc.); 
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b) Como conseqüência do anterior, mantém os custos operacionais 

necessários para a Autoridade Central, a níveis supostamente 

satisfatórios, ao mesmo tempo que possibilita dedicar seu pessoal a 

trabalhos técnicos (Planejamento e supervisão de ações de manejo e 

avaliação de resultados dos projetos). Isso favorecerá seu 

desenvolvimento profissional e pessoal. 

c) Permite às organizações executoras atuarem em nome da Autoridade 

Central com base em faculdades específicas e expressamente 

delegadas com fins de proteção e manejo da áreas. Para executar suas 

atividades se baseiam nas normas vigentes, nos planos de manejo e 

nos projetos e pressupostos aprovados para as áreas pela Autoridade 

Central, assim como nos convênios e contratos que devem ser 

descritos entre esta e a própria organização executora.  

d) Possibilita uma mais fluida captação de fundos para a gestão da áreas 

protegidas, assim como uma mais ágil reversão dos fundos nestas 

unidades, parte dos quais devem orientar-se também a asseguram a 

plena capacidade operativa da Autoridade Central. 

e) O permanente controle e supervisão a cargo da Autoridade Central 

permitirá assegurar um pleno cumprimento das obrigações do executor 

do manejo das áreas protegidas, permitindo aplicar as correções 

necessárias no momento oportuno, podendo inclusive cancelar os 

contratos com um executor que não estiver cumprindo suas obrigações, 

ou então não renovar tais acordos. 

f) A fiscalização e avaliação realizadas pela Autoridade Central, por 

terceiros ou por ambos, possibilitará aprovar a gestão do executor, 
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melhorar permanentemente o manejo, retroalimentar o planejamento, 

assim como recolher e difundir as experiências recolhidas na gestão da 

área dentro de todo o sistema. A vinculação com centros de 

investigação e universidades poderão enriquecer esse componente. 

A lista de tarefas a serem realizadas nas unidades de conservação é 

imensa para que fiquem sob a responsabilidade total dos governos centrais.  

MILLER (1997) enumera algumas das responsabilidades como sendo a 

catalogação da biota do país, a manutenção de coleções de todas as espécies, a 

promoção e o controle da investigação sistemática do potencial da biota do país, 

o estabelecimento de leis e políticas para o manejo de acordos locais, nacionais e 

internacionais sobre o acesso e uso de material biótico, o aperfeiçoamento de 

tecnologias para os usos sustentáveis dos recursos biológicos, o estabelecimento 

de mecanismos de financiamento novos e inovadores para cobrir os 

investimentos, custos de operação e atividades de fortalecimento de capacidade .  

Assim diante de tantas tarefas a serem realizadas o desafio está em formar 

parcerias e alianças entre governos centrais, estaduais e locais, organizações não 

governamentais, associações comunitárias e indígenas, universidades e outros 

grupos interessados, tais como as associações de agricultores, silvicultores e 

pescadores. Juntas essas organizações podem unir forças para que as unidades 

de Conservação continuem existindo e ainda despertar a consciência nacional 

para as riquezas naturais existentes no país. 

 

2.4.4.2 Privatização 

Um assunto que tem sido discutido gerando polêmicas em alguns setores, 

é a privatização da gestão de Unidades de Conservação. Não se trata da gestão 
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efetiva e total dessas áreas e sim da descentralização de algumas atividades que 

podem ser “exploradas” pelo setor privado, tendo como contrapartida 

investimentos na melhoria e conservação dessas áreas.  

Um exemplo disso foi a concessão para exploração dos pontos turísticos 

do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu.  De acordo com o Jornal Diário 

dos Campos, de 1 de abril de 2001, após a realização de licitação, a empresa 

Cataratas do Iguaçu S.A, vencedora, iniciou obras no parque e já está operando 

desde janeiro deste ano. De 2000 até agora investiu R$ 13 milhões em estrutura, 

como espaços para receber os turistas, banheiros, novos elevadores panorâmicos 

e estruturas de apoios aos visitantes, com restaurantes, estacionamento, sala vip, 

posto bancário, correio, local de exposição ambiental permanente e pessoal de 

apoio.  

De acordo com o diretor da empresa Cataratas do Iguaçu S.A.,em 

entrevista  jornal Diário dos Campos (2001,p.6A), a empresa realiza um repasse 

mensal para o governo, resultado da concessão, além de um percentagem sobre 

o faturamento. O valor pode atingir R$ 100 mil por mês. Argumenta ainda, que em 

relação ao risco de degradação do ambiente, a manutenção que a empresa se 

compromete a fazer acaba resultando em controle do impacto ambiental. 

Rafael Greca, ex-ministro do Esporte e Turismo 

(rafaelgreca@met.mec.gov.br), diz que o governo federal pretende implantar um 

amplo programa de apoio à visitação dos 35 parques nacionais, com apoio do 

poder local. A idéia, segundo o ministro, é a terceirização dos equipamentos de 

apoio à visitação turística, em conjunto com Estados e municípios. O modelo que 

pretendem implantar é o do Smithsonian Institute, de Washington (EUA), uma das 

mais respeitadas instituições de proteção à natureza e ao patrimônio selvagem no 
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mundo, que criou um modelo sustentado para visitação do Parque Mundial de 

Galápagos. 

 

2.5 O TURISMO E AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

A última década tem experimentado uma explosão nas viagens turísticas 

motivadas pelo interesse de visitar lugares de grande beleza natural que 

representam fenômenos ou demonstrações impressionantes dos recursos 

naturais.  

As viagens quase sempre incluem a visita a alguma Unidade de 

Conservação, uma vez que esses locais são protegidos por lei e têm seu uso 

recreacional limitado a atividades que vão de encontro aos objetivos da 

conservação da natureza. 

O turismo é uma atividade desejável em determinadas categorias de 

Unidades de Conservação, como os Parques Nacionais, com o objetivo de 

aumentar o nível de conscientização pública sobre o valores das áreas naturais, 

além de muitas vezes aumentarem a receita das UC, pela cobrança de uma taxa 

pela visitação, que contribui para a conservação das mesmas. E de acordo com 

PETROCCHI (1998, p. 61) “há ainda a oportunidade de transformar o turismo em 

uma atividade econômica poderosa e geradora de empregos no Brasil”. 

Alguns parques nacionais brasileiros, por exemplo, tem-se mostrado 

bastante importantes no contexto regional, principalmente onde o turismo é uma 

das principais atividades econômicas. O Parque Nacional de Foz do Iguaçu, 

recebe 1.000.000 de visitantes por ano, gerando uma receita de US$ 5 milhões 

apenas com a venda de ingressos. O Parque Nacional de Brasília é visitado 

anualmente por 200.000 pessoas (FONSECA, PINTO & RYLANDS, 1997). 
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Deve-se levar em conta o fato de que a proposta de auto-sustentabilidade 

de áreas protegidas, de acordo com normas e critérios tecnicamente 

estabelecidos e em consonância com a legislação em vigor, vem se tornado um 

realidade, em especial, em áreas que possibilitem a taxação por usos e 

ocupações (PEIXOTO e ALMEIDA, 1997). 

Segundo IRVING (2000, p.23), “o ecoturismo, se bem gerenciado, pode ter 

um papel sem precedentes no processo de conservação de áreas naturais e 

benefícios às populações locais”. A autora apresenta os seguintes dados: 

a) Em1988 foram registrados entre 157 e 236 milhões de ecoturistas no 

mundo, o que sugere por cálculo aproximativo que o ecoturismo na 

época contribuiu para um valor entre 93 e 233 bilhões do produto 

interno de vários países no mesmo ano. 

b) O turismo relacionado à observação de pássaros provavelmente deve 

ter atraído mais de 78 milhões de turistas  com impactos econômicos da 

ordem de 78 bilhões de dólares para as economias dos países 

visitados. 

c) Ao final dos anos 80, as áreas protegidas nos Estados Unidos se 

tornaram a atração turística principal. Em 1989, as atividades de 

recreação e lazer nos parques nacionais americanos geraram um torno 

superior a 400 milhões de dólares. Em 1991, atraíram  260 milhões de 

turistas gerando três bilhões de dólares no mesmo ano. 

d) Na Austrália, em 1991, a entrada bruta de recursos na Grande Barreira 

de Corais através do turismo e recreação provavelmente excedeu 500 

milhões de dólares. 
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2.5.1 Benefícios do Ecoturismo 

Conforme citado por IRVING (2000, p.33-34) alguns benefícios das  

iniciativas de ecoturismo são: 

a) Fonte de financiamento para parques e conservação; 
b) Justificativa econômica para a proteção de parques; 
c) Alternativas econômicas para as populações locais, no sentido da redução da exploração de 

área protegidas e seus recursos; 
d) “Constituency builing”, representada pelo efeito de conservação, a partir dos ecoturistas que 

retornam ao seu lugar de origem e agem como “advogados” ou “embaixadores” da conservação 
da natureza; 

e) fomento ao esforço privado de conservação. 
 
De acordo com a Lei 9.985/2000 os recursos obtidos com a utilização de 

áreas naturais protegidas deverão ser revertidos para a conservação da própria 

unidade e demais UCs do país. Apesar disso um estudo em 23 áreas protegidas 

com projetos cujos objetivos visavam a geração de renda e o desenvolvimento 

econômico local  confirmou que, enquanto muitas iniciativas diziam promover o 

ecoturismo, poucas  geraram benefícios substanciais para as áreas protegidas e 

as populações locais (IRVING, 2000). 

 

2.5.2 Limites de Uso 

A alta demanda tem se tornado uma grande preocupação para organismos 

nacionais e internacionais gerenciadores dos recursos naturais  por 

representarem uma ameaça, uma vez que aqueles que planejam ou administram 

as construções turísticas não respeitam princípios elementares de arquitetura 

adaptada ao entorno, ou não se esforçam por reciclar, economizar ou educar 

(MAGRO, KATAOKA e RODRIGUES, 1997). 

Segundo IRVING (2000, p.11): 

“O planejamento e a gestão do ecoturismo em áreas protegidas representa, nos dias de hoje, um 
dos maiores desafios que o país enfrenta, com o objetivo de compatibilizar os pressupostos de 
conservação ambiental em áreas de elevado valor patrimonial em biodiversidade e a 
operacionalização do conceito de desenvolvimento sustentável”. 
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Desta forma para prover a oportunidade de recreação ao ar livre com 

qualidade e num nível desejável para atender a demanda futura devem ser 

estabelecidos limites de uso. Isso inclui além do numero ideal de pessoas que um 

local pode suportar mas também o tipo e uso que pode ter. 

A quantidade de uso relaciona-se à capacidade de carga. De acordo com 

MAGRO, KATAOKA e RODRIGUES (1997, p.169) “este conceito se define como 

o tipo de uso que pode ser suportado através do tempo sem causar danos 

excessivos ao ambiente físico e à quantidade da experiência recreacional. O ideal 

para determinar é que seja feita a combinação das preferencias do público com a 

técnica e o bom sendo dos profissionais que estão envolvidos no planejamento e 

manejo dos sítios de uso intensivo das áreas naturais. 

De acordo com BINELLI, PINHO, MAGRO (1997, p.369) “a capacidade de 

carga efetiva possui relação direta com a capacidade de manejo, a qual inclui 

fatores de construção e manutenção da trilha; ou seja, quanto melhores as 

condições estruturais da trilha, maior será o número de visitas permitido”. 

BARROS (1997) coloca que o problema dos impactos negativos do turismo 

nas unidades de conservação pode estar na ignorância, na falta de informação 

sobre como agir corretamente e como sem querer, as vezes destruímos o que 

mais queremos preservar.  

 

2.5.3 Medidas para Diminuir o Impacto do Turismo sobre as UCs 

É possível que o fortalecimento do ecoturismo e do turista responsável e de 

baixo impacto traga inúmeros benefícios adicionais, e foi com esta visão que  o 

documento “Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo” produzido 
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conjuntamente pelos Ministérios do Meio Ambiente e Ministério da Industria, 

comercio e Turismo, propõe uma ampla gama de estratégias e medidas como 

(BARROS, 1997. p.302): 

a) Dotar as unidades de conservação de infra-estrutura e recursos humanos e indispensáveis à 
visitação quando couber; 

b) Incentivar o ajuste de categorização das unidades de conservação para o ecoturismo, quando 
necessário mediante critérios técnicos; 

c) Realizar plano de manejo para unidades de conservação consideradas prioritárias para o 
ecoturismo; 

d) Promover o conhecimento da economicidade ecoturística dos recursos naturais em unidades de 
conservação; 

e) Consignar dotação orçamentaria apropriada às unidades de conservação prioritárias para  o 
ecoturismo; 

f) Promover a terceirização dos serviços e equipamentos turísticos nas unidades de conservação; 
g) Definir critérios e normas de controle para a viabilização de concessões em unidades de 

conservação preferencialmente envolvendo comunidades locais; 
h) Priorizar a regularização fundiária das áreas visitáveis nas unidades de conservação 

consideradas prioritárias para o ecoturismo. 
 
 
 

2.5.4 Problemas que Geram Obstáculos ao Ecoturismo 

Outros problemas que podemos citar, que são um obstáculo ao 

desenvolvimento do ecoturismo são (IRVING, 2000): 

a) a falta de publicações sobre unidades de conservação; 

b) carência de pessoal qualificado como guia e decodificador de 

informação técnica (parceiro no processo e busca de conhecimento); 

c) falta de profissionais especializados em turismo sustentável 

especialmente em áreas protegidas; 

d) falta de infra-estrutura disponíveis nas Unidades de conservação; 

e) falta de integração entre órgãos federais, estaduais e municipais com 

atribuição na gestão de unidades de conservação; 

f) crise financeira e de recursos humanos; e  



   55

g) a perda gradual de poder político dos órgãos de meio ambiente em 

escala nacional, agravados pela postura corporativista e centralizadora, 

dominante até recentemente. 

IRVING (2000), diz que o planejamento do ecoturismo em áreas protegidas 

deve ser um processo transparente e ter o compromisso de engajamento efetivo 

de toda a sociedade civil, a fim de que os benefícios gerados pelo ecoturismo 

sejam compartilhados por todos os cidadãos ao mesmo tempo que estimulando e 

assegurando a proteção desses recursos. 

 

2.6 PRINCIPAIS PROBLEMAS RELACIONADOS À GESTÃO DAS UCs 

Após todo o referencial teórico anteriormente citado, percebe-se que é 

complexa a tarefa de gestão das áreas protegidas. Para uma gestão efetiva são 

necessários diversos requisitos como por exemplo um bom planejamento, um 

plano de manejo adequado, pessoal capacitado e amparo legal, técnico e 

administrativo.  

Porém a grande parte das unidades de conservação brasileiras enfrentam 

graves problemas administrativos que comprometem o cumprimento das 

finalidades para as quais foram criadas. 

A tabela 1, coloca em evidência, aqueles que presumimos serem os 

principais problemas relacionados à administração das Unidades de 

Conservação, bem como os problemas que concluímos impõe dificuldades a esta 

prática. 

Tabela 1. Principais Causas e Efeitos  Relacionados a Gestão das UCs. 

CAUSAS EFEITOS 

Falta de Pessoal A falta de meios para contratar expõe fraquezas na gestão das 
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áreas protegidas, como dificuldade para proteger as áreas da 

degradação e proteger os visitantes. 

Falta de treinamento específico 

na área 

Manejo e gestão inadequadas e ineficientes, bem como falta de 

pessoal preparado para as atividades de informação, 

atendimento e proteção aos visitantes e aos recursos naturais 

Falta de recursos Dificulta as atividades de manutenção de equipamentos e 

instalações, manutenção de trilhas e caminhos transitáveis em 

bom estado de conservação, manutenção das cercas, manter 

sistema de sinalização, etc. 

Falta de regularização da 

situação fundiária 

Colocam em risco a manutenção das áreas delimitadas para 

proteção ambiental 

Processo de alteração ambiental 

e crescimento demográfico das 

áreas de entorno 

Acarretam uma acelerada degradação dos recursos naturais. 

Enquadramento das UCs em 

categorias de manejo 

inadequadas  

Confusão quanto aos objetivos e dificuldade em assegurar os 

princípios fundamentais de conservação 

Falta de Planejamento Dificulta o alcance dos objetivos propostos 

Falta de Plano de Manejo Ausência de instrumento normativo e regulador do uso de áreas 

protegidas 

Falta de Pessoal especializado 

em turismo sustentável  

Impede que esta prática seja melhor explorada, com a atração de 

turistas e conseqüentemente receitas, ao mesmo tempo sem 

prejudicar os recursos naturais 

Falta de infra-estrutura  Afasta os turistas, dificulta a conservação e proteção das áreas 

protegidas 

Falta de integração entre órgãos 

federais, estaduais e municipais 

A responsabilidade é de todos e de ninguém ao mesmo tempo.  

Pela falta de recursos e comprometimento a preservação UCs 

encontram-se ameaçadas 

Fracionamento de Falta de integração gerencial ocasionando uma gestão 
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responsabilidade administrativa conflitante e fragmentada 

 
 



   58

 
 
3. O PARQUE ESTADUAL DE VILA VELHA ( PEVV) – ESTUDO DE CASO 
 

3.1 LOCALIZAÇÃO 

O Parque Estadual de Vila Velha encontra-se no segundo planalto 

paranaense, na região denominada Campos Gerais, município de Ponta Grossa, 

às margens da rodovia BR-376. Sua localização pode ser observada no Anexo II.  

 O Acesso ao PEVV se dá pela rodovia BR-376, importante corredor viário 

que liga o Litoral, passando por Curitiba, às regiões Norte, Noroeste e Sudoeste 

do Estado. Situa-se aproximadamente a 80 Km de Curitiba e a 20Km da sede do 

município de Ponta Grossa, conforme pode ser observado no Anexo III. 

 

3.2 ASPECTOS HISTÓRICOS 

Vila Velha é um conjunto de formações areníticas de expressivo valor 

cênico, científico e ecológico consagrado como  importante pólo de visitação 

turística e científica no âmbito estadual, nacional e internacional, conforme pode 

ser observado nos Anexos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII. 

Visando a necessidade de proteção do patrimônio natural, o governo do 

Estado do Paraná, em 16 de outubro de 1942, através do decreto-lei n.º 86 

declara de utilidade pública para fins de desapropriação, os imóveis denominados 

Lagoa Dourada e Vila Velha os quais abrigavam os monumentos  Iitacueretaba, 

“A Cidade Extinta de Pedra”, antigo nome do que hoje é conhecido como Vila 

Velha. Individualizados os imóveis, através desse diploma legal, os mesmos 

foram desapropriados com o objetivo de instalação de um Parque Florestal. 
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Em 12 de outubro de 1953, 11 anos depois, através da Lei Estadual n.º 

1.292 foi criado o Parque Estadual do Vila Velha, com área de 3.122,11ha dos 

imóveis denominados Lagoa Dourada e Vila Velha, para a conservação da flora e 

da fauna nativas, ao cultivo de espécimes preciosas e ao estímulo do turismo em 

suas diferentes regiões. 

Poucos são os registros das ações levadas a termo nos limites do Parque 

Estadual de Vila Velha durante esse período. De ações, o que se pode constatar 

são os plantios de alguns talhões de Reflorestamento com espécies exóticas, 

como Pinus e Eucalyptus, possivelmente implantados pelo extinto Departamento 

de Produção Vegetal da Secretaria da Agricultara também responsável pela 

guarda e administração da área do Parque Estadual de Vila Velha. 

Em 17 de janeiro de 1962, o Governo do Estado do Paraná através do 

Decreto-Lei n.º 6.024, incumbiu um grupo de trabalho, constituído por funcionários 

públicos, para no prazo de 60 dias definir o planejamento do Parque Estadual de 

Vila Velha. 

A partir de 1970, o Estado transferiu através de Escritura Pública 424,88ha 

da área do PEVV para o patrimônio da PARANATUR, no ato da constituição 

dessa empresa, como o propósito de integralizar a subscrição de seu capital, 

ficando o restante sob o gerenciamento do Estado. Este fato foi o marco das 

dificuldades parra a gestão do Parque, haja vista a instituição do primeiro 

fracionamento da responsabilidade administrativa da área. 

Seguindo esse fato, embasado no Decreto Estadual  n.º 573, autorizou o 

Secretário de Estado da Agricultura a firmar convênios que permitissem a 

integração de suas estações experimentais e seus respectivos acervos materiais 

ao Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR). Em 10 de junho de 1975 a Secretaria 
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da Agricultura, através do Contrato de Concessão de Uso, cedeu ao IAPAR  o 

imóvel, em sua integralidade, ou seja, os 3.122,11ha. 

Em 20 de setembro de 1972, a Lei n.º 6.316 institui a Fundação Instituto de 

Terras e Cartografia do Estado do Paraná (ITC), que teve seu estatuto aprovado 

pelo Decreto n.º 4.172 de 17 de novembro de 1977, que designava entre outros 

objetivos a competência de :  

“Promover a administração dos parques e reservas de domínio do Estado, através da elaboração de 
adequados planos de manejo e, através de convênio, participar da administração de parques e 
reservas de domínio dos Municípios ou da União, bem como incentivar e assistir as prefeituras 
municipais no tocante à implementação de bosques, hortos e arborização urbana...” 
 

Por último, em 12 de maio de 1989, acrescentou-se mais uma pessoa 

jurídica de direito público nesse emaranhado administrativo, quando a 

PARANATUR (transformada na ocasião em FESTUR) firmou convênio de 

cooperação técnico-administrativo-financeiro com o Município de Ponta Grossa, 

com vistas à administração dos imóveis de sua responsabilidade (Arenitos, 

Furnas e Lagoa Dourada), bem como o estabelecimento de normas para a gestão 

dos mesmos e sua exploração turística. Observa-se que o referido convênio foi 

recelebrado em 13 de maio de 1994, por um período de cinco anos. 

Em dezembro de 1996 por livre arbítrio da Prefeitura Municipal de Ponta 

Grossa a administração do Parque foi repassada para a PARANÁTURISMO, 

sucessora da FESTUR. 

Em 1989 a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa contratou a elaboração do 

Plano Diretor Vila velha, que entre outras ações de encaminhamento da utilização 

do potencial turístico natural do município abordava a administração do Parque 

Estadual de Vila velha. 
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O Plano Diretor Vila Velha, foi elaborado com a participação de vários 

segmentos da comunidade técnica científica local e estadual, abordando com 

bastante profundidade vários temas do sistema natural, antrópico e dos valores 

cênicos, necessários à elaboração de um plano dessa importância. 

O Plano aprovado em 1990, com considerações efetivadas pelas várias 

instituições que atuavam direta ou indiretamente em Unidades de Conservação e 

entre outras indicações técnicas abordavam a questão da estrutura administrativa 

da gestão do Parque, no tocante a titularidade, da forma que se segue, Plano de 

Manejo do Parque Estadual de Vila Velha (2000,p. 4): 

“...Quanto a titularidade, notam-se ações e responsabilidades subdivididas entre 
PARANATURISMO/PM DE PONTA GROSSA, IAP – Instituto Ambiental do Paraná atuação 
fiscalizatória) e IAPAR (experimentos agrícolas e florestais)”. 
 
Segundo o Plano de Manejo do Parque Estadual de Vila Velha (2000) da 

análise dessa realidade, emergem os pontos a seguir elencados: 

a) Fracionamento da responsabilidade administrativa; 

b) Exercício de poderes de forma difusa; 

c) Inexistência de um ente administrativo básico que cuide como um todo 

da base territorial do Parque e da gestão de toda e qualquer ação; 

d) Indefinição quanto a regulamentação da atividade econômica, 

considerando-se que parque é bem de uso comum do povo e o 

exercício de ações sobre tal deve decorrer da administração direta do 

poder público. 

Ainda segundo o Plano de Manejo do Parque Estadual de Vila Velha (2000, 

p. 4): 

Percebe-se inexistirem os instrumentos  mínimos para concretizar-se no Parque uma estrutura de 
gestão, fundamentada nos seguintes pressupostos: base territorial e respectivos usos; princípios que 
deverão nortear o uso eventual; ocupação e a titularidade de ações; estabelecimento de regras em 
instrumentos normativos vinculantes; sanções à inobservância de tais regras; exercício de gestão 
descentralizada e participativa, mas concentrada num ente administrativo básico. 
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O Plano de Manejo do Parque Estadual de Vila Velha foi elaborado devido 

ao consenso entre autoridades responsáveis de que era inadequado o modelo de 

gestão que sempre se aplicou ao Parque, e pela necessidade de se rever a 

administração atual buscando soluções que encaminhassem a um modelo de 

gestão e planos operacionais que se aplicassem na efetivação dessa Unidade de 

Conservação. Apesar dessa preocupação e movimentação para a resolução dos 

problemas do Parque, o Plano de Manejo ainda não foi colocado em ação, pela 

falta de empenho das partes envolvidas.  

 

3.2.1 O Parque e o Tombamento 

 Tombar, de acordo com o plano de manejo do PEVV (2000), significa um 

compromisso entre o poder público e a comunidade, no desenvolvimento de um 

trabalho de parceria na conservação e na transmissão de valores sociais e 

estéticos das populações locais. 

 O tombamento de Vila velha possibilitou uma ação mais ampla: o pedido 

de sua inclusão na lista de Patrimônio Natural Mundial. Titulo esse que ainda não 

foi concedido mas encontra-se em processo de análise. 

Levando-se em conta que o tombamento procura conciliar a preservação 

com o entendimento histórico e cultural de uma região, no PEVV considera-se 

como patrimônio cultural os indícios da cultura material e imaterial, como as 

manifestações artísticas e religiosas, que se vêem representadas nas inscrições 

rupestres, os quais podem demonstrar atividades de outrora, sociais ou 

individuais, em diversos graus de relacionamento com o ambiente natural. 

Considera-se ainda, o modo de vida da população local e o conhecimento 
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tradicional, em particular as relações que envolvem atividades de manejo da 

natureza. 

 

3.3 ASPECTOS RECENTES SOBRE O PARQUE 

3.3.1 Turismo 

O Paraná é um Estado com passagem para inúmeros fluxos turísticos, 

devido à sua localização geográfica, sendo os mais significativos os que 

demandam a Foz do Iguaçu, ao sul do Brasil e aos países vizinhos do Mercosul. 

Parte desse fluxo passa pelo Parque Estadual de Vila Velha, sem no entanto 

visitá-lo. A cidade de Ponta Grossa onde está localizado poderia beneficiar-se 

com o potencial representado pelo Parque. 

Em pesquisa realizada no PEVV no ano de 1999, conforme Plano de 

Manejo (2000), constatou-se que dos 135.650 visitantes (Tabela 2), dados do 

portão principal de acesso principal aos Arenitos, 42,40% eram provenientes de 

Curitiba, seguidos por Ponta Grossa (16,20%) e São Paulo (16,20%). 

De todos os entrevistados, a maioria 63,70%, viaja acompanhada da 

família. Aqueles que viajam em grupo e os que preferem viajar sozinhos tiveram 

27,20% e 9,10%, respectivamente. 

Grande parte dos entrevistados eram do sexo masculino totalizando 

79,80% com faixa etária predominantes entre 35 a 49 anos abrangendo 47,60%. 

A principal forma de conhecimento do Parque foi através de 

parentes/amigos para 100% dos entrevistados. 

Os entrevistados no Parque esperaram encontrar na região melhor infra-

estrutura em hospedagem, alimentação, além de passeios de barco, cavalo e 

trem. 
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Tabela 2. Número de Visitantes do Parque Estadual de Vila Velha  

VISITANTES/ANOS MESES 

1997 1998 1999 2000 2001 

Janeiro 31.831 26.648 20.603 23.261 30.881 

vereiro 16.162 12.842 14.015 8.501 12.998 

Março  11.904 5.844 6.414 11.316 6.827 

Abril 9.751 8.106 9.520 10.930 - 

Maio 8.848 8.257 5.123 9.950 - 

Junho 3.833 5.944 6.926 9.462 - 

Julho 12.540 9.158 14.409 13.881 - 

Agosto 12.805 6.608 8.707 8.090 - 

Setembro 6.817 6.452 12.548 13.567 - 

Outubro 8.255 10.213 12.959 15.548 - 

Novembro 10.590 11.053 14.288 17.466 - 

Dezembro 19.915 14.676 13.138 19.324 - 

TOTAL 153.251 125.801 138.650 161.296 50.696 

Fonte: PARANÁTURISMO/2001 

 

3.3.2 Fontes de Receitas e Despesas do PEVV 

 O Parque possui como única fonte direta de receita a cobrança de 

ingressos no acesso principal dos Arenitos e na utilização do elevador nas 

Furnas, que são  depressões circulares , com diâmetro de 80m, paredes verticais 

com 110m com lâmina de água de aproximadamente 50m.  

De acordo com a PARANÁTURISMO, empresa que gerencia as áreas 

visitáveis do Parque, existe um déficit anual de aproximadamente R$ 370.700,00 

ente as receitas auferidas (R$ 180.000,00) como ingresso ao Parque e as 

despesas de manutenção do mesmo (R$ 550.700,00). 
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3.3.3 Aspectos Administrativos 

O Parque Estadual de Vila Velha consta de uma área de 3.122,11ha que 

encontra-se atualmente fragmentadas tanto no aspecto turístico como no aspecto 

funcional, com áreas manejadas de forma conflitante com esta categoria de UC. 

O Parque incorpora uma área de 1.397,24ha administrada pelo IAPAR, 

sendo 870,00ha utilizados com experimentação agrícola, florestal e infra-estrutura 

para a produção e residencial (27 moradias com 115 pessoas) e 527,24ha  com 

as característica originais da vegetação.  

Outra área incorporada é pertencente a PARANATURISMO abrangendo 

424,88ha, uma área de 1.344,72ha administrado pelo IAP (Instituto Ambiental 

Paranaense) e uma pequena área com aproximadamente 5,00ha, que abriga em 

seu interior um templo religioso que é administrado pela Cúria Metropolitana de 

Ponta Grossa.  

O Parque sofre ainda com influências externas pois está situado por 

atividades de caráter agrícola, pecuário e florestal que são largamente 

desenvolvidas em todo o entorno. 

 

3.3.4 Gestão do Parque Estadual de Ponta Grossa 

No que se refere à administração do parque, observa-se três situações de 

titularidade, bem distintas e de objetivos diversos, descritas abaixo. 

 

3.3.4.1PARANATURISMO 

Abrange a área dos Arenitos, Furnas e Lagoa Dourada, sendo considerado 

um dos principais atrativos turísticos do Paraná.  
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Desenvolve atividades de cunho turístico, sendo responsável pela 

manutenção, administração e gerenciamento desta área, o que é feito por uma 

equipe de 36 funcionários gerenciados por um administrador, intitulado de diretor 

do Parque, que por sua vez está subordinado diretamente a diretoria técnica 

dessa Instituição.  

Esta equipe de funcionários não possui nenhum vínculo funcional com a 

PARANÁTURISMO, todos pertencem a empresa prestadora de serviços.  

Para a recepção do visitante, há  uma estrutura composta por dois prédios 

com auditório, lanchonete, restaurante, lojas e sanitários. Atualmente, as 

lanchonetes situadas próximos dos Arenitos apresenta administração própria. 

Entretanto os sanitários, construídos em 1955, são de responsabilidade da 

PARANÁTURISMO.  

Existe um complexo de piscinas com uma estrutura em bom estado  de 

conservação e que atualmente encontra-se em desuso e ainda uma infra-

estrutura de camping, que era administrada pelo Camping Clube do Brasil e que 

se encontra desativada. 

Além dos serviços de manutenção e limpeza a PARANÁTURISMO é 

responsável pelos serviços de informação ao turista, agendamento de grupos, 

distribuição de folders e cobrança de ingressos, no valor de R$ 2,00/pessoa, 

sendo que menores de 8 anos e maiores de 65 anos não pagam. 

Em Furnas há um elevador que desce até o nível da água e permite que os 

visitantes permaneçam observando o interior da mesma. É cobrado ingresso no 

valor de R$ 3,00 não havendo exceção para não pagantes, haja vista o alto custo 

da manutenção que é feita pelos próprios funcionários que trabalham no local. 
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Conta com uma infra-estrutura de estacionamento, lanchonete, recepção e 

sanitários administrados pela PARANÁTURISMO. 

Na Lagoa Dourada há uma pequena infra-estrutura com lanchonete, 

sanitários e área para estacionamento. 

 

3.3.4.2  INSTITUTO AGRONOMICO DO PARANÁ - IAPAR 

O IAPAR administra uma área de 1.397,24ha (do que não consta 

informação sobre como foi definida tal área, uma vez que a concessão de uso 

refere-se a integralidade do imóvel, englobando inclusive a área da 

PARANATUR), da área total administrada sendo que 200,00ha com 

experimentação agrícola e 670,00ha com reflorestamentos e o restante da área 

mantendo-se as características da Unidade de Conservação. 

Na área sob sua administração, é o IAPAR  que determina quais são os 

programas a serem desenvolvidos. É uma das estações de produção de 

sementes certificadas do IAPAR. Diretamente gerenciado por um administrador, 

na estação experimental trabalham 28 pessoas, sendo que este está subordinado 

a chefia imediata da sede do IAPAR em Londrina - PR.  

 

3.3.4.3 Instituto ambiental do Paraná - IAP 

Administra o remanescente do imóvel, uma área de 1.344,72ha composta 

por campos limpos e formações de matas as quais mantém suas características 

primárias. 

O IAP é responsável por parte da área cuja administração até dezembro de 

1999 estava sob responsabilidade direta do escritório regional de Ponta Grossa, 

quando então passou a ser administrado diretamente pela sede da UC, através 
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do Departamento de Unidades de Conservação, que para tanto, nomeou um 

gerente específico para atender esta UC.  

O IAP não possui nenhuma infra-estrutura e nenhum funcionário na área 

seja ele do quadro funcional próprio ou contratado. 

O IAP é o grande responsável pela fiscalização do Parque e necessita da 

colaboração dos outros órgãos envolvidos para executar os trabalhos na área. 

A gestão global do Parque tem-se desenvolvido de uma maneira difícil 

devido à multidisciplinaridade administrativa aplicada no comando da UC. 

Entretanto, de acordo com o Plano de Manejo do PEVV (2000), as Instituições 

envolvidas possuem como objetivo comum a conservação da flora e da fauna, 

dos sítios geológicos e o incentivo ao turismo. 

 

3.3.5 Aspectos Jurídicos 

3.3.5.1 Situação Legal e Fundiária 

Segundo o Plano de Manejo do Parque Estadual de Ponta Grossa (2000), 

há a necessidade de se implementar um processo de retificação de registros 

públicos, pois os documentos não contem informações técnicas precisas sobre a 

sua exata configuração topográfica.  

Não se sabe quais são os limites da área, quais os confrontantes e qual o 

roteiro de acesso, dados que devem constar nos documentos do Parque. 

A retificação é a medida que se indica para a regularização fundiária do 

PEVV, sendo necessário para tanto a elaboração de plantas e memoriais 

descritivos. 
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Outra falha apontada refere-se a área primitiva, pois numa certidão 

acostada em folhas n.º 04 noticia-se a existência de um imóvel transcrito sob o n.º 

17.201 no Livro 3-F do 1º Registro de imóveis de Ponta Grossa.  

Neste documento se aponta uma área de 3.122,11ha. As áreas que se 

encontram na titularidade PARANÁTURISMO (424,88há) são oriundas desta área 

maior. Da área maior falta apresentar documentos relativos a 2.680,67ha.  

Assim sendo, é necessário que se faça uma busca nos Registros de 

Imóveis de Ponta Grossa, para rastrear as áreas faltantes, para regularização 

fundiária.   

 

3.3.6 ICMS Ecológico no Parque Estadual de Vila Velha 

 Denomina-se ICMS Ecológico o(s) critério(s) utilizados para a 

determinação do quanto cada município deverá receber na repartição dos 

recursos financeiros arrecadados através do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS), que tenham relação com a busca de soluções 

para problemas ambientais.  

 De acordo com LOUREIRO (2000), O ICMS Ecológico, em geral, 

operacionaliza o cumprimento de Leis complementares Estaduais que disciplinam 

a utilização desses critérios, a exemplo do que ocorre no próprio Paraná ou nos 

estados de São Paulo, Minas Gerais, Rondônia, Rio Grande do Sul e o Mato 

Grosso do Sul, este último está se estruturando para dar cabo a implementação 

do seu modelo de ICMS Ecológico, a partir de legislação já instituída. 

 O PEVV contribui para a destinação de recursos do ICMS Ecológico ao 

município de Ponta Grossa desde 1992, conforme pode ser observado na tabela 

3. 
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De acordo com o Plano de Manejo do PEVV (2000), na medida em que 

houver a revisão do plano de manejo, além de seu efetivo cumprimento visando a 

conservação dos atributos que justificaram desde a sua criação nos anos 

cinqüenta, certamente novos valore poderão ser agregados, podendo-se assim 

proporcionar repasse mais efetivo de recursos ao município, mas para isso há 

necessidade de que sejam firmados novos termos de compromissos e que este 

sejam efetivamente cumpridos. 

 

Tabela 3. Recursos Financeiros Repassados a Ponta Grossa através do ICMS Ecológico, em 

função do Parque Estadual de Vila velha – janeiro de 1996 até abril de 2000 

 

ANO VALOR EM REAIS 

1996 37.885.51 

1997 36.461,18 

1998 47.622,55 

1999 46.336,48 

2000 16.919,94 

TOTAL 185.225,66 

Fonte: Plano de Manejo do Parque Estadual de Vila Velha (2000)  

 

3.3.7 Conselho Gestor do PEVV 

No mês de abril de 2001, foi formado o conselho Gestor do Parque, 

formado para discutir assuntos relativos a esse espaço.  

De acordo com o secretário de Turismo e Meio Ambiente de Ponta Grossa,  

Ponta Grossa terá seis membros participando do colegiado de gestão do Parque 

de Vila velha, composto por outros sete, indicados pelo governo do Estado.  
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Segundo ele integrarão o colegiado: dois técnicos do Instituto Ambiental do 

Paraná (IAP), dois do Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), dois 

representantes da Universidade Estadual de Ponta Grossa e dois da Universidade 

Federal do Paraná, um membro do Paraná Turismo, um integrante da Curadoria 

do Patrimônio Natural e Arqueológico, dois integrantes de uma Organização não 

Governamental, o secretário , como representante da população do entorno e a 

prefeitura de Ponta Grossa.  

 

3.3.7.1 Perfil do Conselho Gestor do PEVV 

Conforme citado no Plano de Manejo do PEVV (2000), o perfil do Grupo 

Gestor é o seguinte: 

a) Apoiar e/ou auxiliar a gerência da UC na definição e desenvolvimento 

das questões técnicas, científicas e dos diversos setores sociais 

envolvidos no manejo do PEVV; 

b) Acompanhar a implementação do plano de manejo, o cumprimento de 

suas metas; 

c) Supervisionar ações e produtos decorrentes da implementação do 

plano de manejo; 

d) Deliberar e aprovar normas, instruções técnicas, relatórios, pareceres e 

outros documentos relativos ao manejo da UC que exijam a 

participação dos diversos setores/instituições integrantes do Grupo; 

e) Apoiar a gerência da UC na resolução de conflitos e/ou impasses 

administrativos; 

f) Encaminhar, a pedido da gerência, a proposta da revisão do plano de 

manejo da UC; 
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g) O Grupo Gestor terá um coordenador responsável pela condução dos 

trabalhos e um relator que terá a função de registrar as conclusões 

oriundas dos trabalhos, além de um representante das instituições 

relacionadas: SEMA, IAP, PARANÁTURISMO, IAPAR, Curadoria do 

Patrimônio Natural e Arqueológico (SEEC), UEPG, Batalhão da Polícia 

Florestal, Ecoparaná, representante da população do entorno, 

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e representante de ONG 

ambientalista regional. 

h) O funcionamento do Grupo Gestor deverá ser orientado por um 

regimento interno. 

 

3.3.8 Questões sobre a Privatização do PEVV 

Segundo a “mídia” de Ponta Grossa, a concessão deve se tornar uma 

tendência no Estado, após a constatação sobre os resultados positivos em 

relação ao Parque Nacional do Iguaçu em Foz do Iguaçu, e diz ainda que a 

terceirização da parte turística acaba se tornado uma necessidade para evitar a 

degradação do meio ambiente. 

Declara ainda a “mídia” que   há um grande potencial de atração de turistas 

e geração de emprego e renda apartir do aproveitamento do PEVV, e a melhor 

forma seria através de uma concessão da área de turismo para a iniciativa 

privada. Essa concessão, segundo ele, pode trazer melhorias para o local e como 

conseqüência, novos turistas. 

Há cerca de dois anos, de acordo com MEZZON (2001), a questão da 

privatização vem sendo discutida junto ao poder Estadual e agora está prestes a 
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ser realizada, como uma “solução” que o governo do Estado pretende dar ao 

Parque Estadual de Ponta Grossa, devido a falta de recursos para administrá-lo. 

De acordo com matéria da “mídia”, de 4 de abril de 2001, o governo do 

Estado parece não saber o que fazer com o Parque Estadual de Vila Velha, 

devido à alta soma de dinheiro que precisa ser investida no local. Em 16 de março 

de 2000  publicou-se  matéria na “mídia” local  dizendo que em 1999 foi 

anunciado que seriam investidos R$ 700.000,00 no parque com recursos do 

Estado, porém nunca houve qualquer prestação de contas desses investimentos 

pois na realidade eles não ocorreram. 

O Presidente da Paraná Turismo,  acredita que poderá ser aberta uma 

licitação, para que as empresas interessadas apresentem seus projetos à Paraná 

Turismo e, a que tiver a melhor proposta, ganhe a concessão para explorar o 

Parque estadual por um prazo determinado. 

Ressalta  ainda  que a Paraná Turismo gasta em média R$ 50 mil por mês 

com a manutenção do parque, mas admite que isso é pouco e que o Estado não 

tem como investir mais que isso, sendo essa a causa da idéia da privatização, 

pois para deixar o parque em boas condições seriam necessários R$ 15 milhões, 

recursos esses segundo ele estão muito mais acessíveis à iniciativa privada do 

que ao próprio governo. 

Em editorial do jornal Diário dos Campos de 1º de abril de 2001, faz-se o 

seguinte comentário: 

“... a experiência dos últimos anos, onde se alternou a administração ente o Município e o Estado, é 
um indicativo que em qualquer um dos casos não há como conseguir tirar o parque do ostracismo 
sem antes se definir uma política que permita seu desenvolvimento”. 
 
O professor  do Departamento de Turismo da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa, critica a falta de continuidade dos projetos anunciados pelo 
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governo, e acredita que a privatização dos serviços e da gestão seja boa, desde 

que conciliada às idéias dos ambientalistas. O turismo ficaria sob a 

responsabilidade da iniciativa privada enquanto o governo ficaria apenas com a 

função de coordenar os trabalhos de desenvolvimento do setor, o que seria um 

forma de suprir a falta de investimento no Parque, RODRIGUES (2000). 

 

3.3.9 Problemas Ambientais de Vila Velha 

Além da questão administrativa, onde a responsabilidade é fragmentada e 

nenhum dos envolvidos demonstra total capacidade para gerenciamento do 

parque, o mesmo possui outros problemas, evidentemente causados pelo 

primeiro.  

O desgaste provocado pelos visitantes em diversos arenitos no Parque 

Estadual de Vila Velha foi classificado como “preocupante” pelos técnicos 

responsáveis pelo novo Plano de Manejo do Parque.  

As inscrições, erosão e até escavações feitas sobre as rochas, em trilhas e 

principalmente nos locais mais visitados pelos turistas, foram avaliados como 

alguns dos principais problemas  encontrados durante a visita realizada pela 

equipe no dia 09 de fevereiro de 2000, além do fato de os restaurantes 

funcionarem entre os arenitos há mais de 20 anos, DZAZIO (2000). 

Os problemas de erosões em alguns pontos foram provocados pelo 

excesso de visitação e outros foram causados por condutas administrativas como 

por exemplo o fato de o restaurante e os banheiros estarem encrustados nos 

rochedos logo na entrada do Parque e o fato de vários holofotes  terem sido 

colocados para guiar o turista pelas trilhas, os quais ao serem retirados deixaram 

marcas nas rochas, NATÁLIO (2000). 
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De acordo com matéria do jornal Diário dos Campos de 25 de fevereiro de 

2000, o parque vem sendo vítima de incêndios e depredação, seja por falhas na 

fiscalização ou por falta de orientação ao turista.  

As marcas da degradação estão nas rochas, nos arenitos e até no 

comportamento da fauna local, que em partes tornou-se dependente do alimento 

dado pelos visitantes.  

Pichações nas pedras denunciam a precariedade na preservação da área. 

Também por falta de um plano de manejo eficiente e em prática, os visitantes 

abandonaram as trilhas dos passeios, buscando outros acessos às pedras, o que 

contribuiu para o desgaste não planejados dos arenitos. 

No dia 2 de junho de 2000, segundo matéria publicada em jornal local um 

incêndio criminoso atingiu 15,6% do PEVV, destruindo a vegetação capoeira fina 

e campo nativo (estepes). A área total destruída foi de 491,20 hectares. Além 

disso dois incêndios que ocorreram no mês de novembro de 1999 devastaram 

565 hectares de campo nativo, nas áreas do Instituto Ambiental do Paraná (IAP). 

No mês de agosto de 2000, mais um incêndio florestal atingiu a área da 

Lagoa Dourada, ao entorno da área do Parque Estadual de Vila Velha, 

espalhando-se por 41 hectares, 21 hectares  da área de entorno e 20 hectares da 

área do parque. A falta de um plano prevendo ações voltadas a prevenção coloca 

a área do Parque em constante perigo, MAINARDES2 (2000). 

Outro fato que demonstra falta de um efetivo manejo na área é que no mês 

de março de 2000 ocorreu uma mortandade de peixes na maior das Furnas, a 

qual comporta o teleférico, dentro do PEVV.  

Segundo técnicos, ocorreu um acúmulo de matéria orgânica causada pelo 

excremento de pássaros, a maioria andorinhas, que vivem nas paredes da furna e 
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outros detritos, como folhas e penas. Como isso aumenta a quantidade de 

bactérias que consomem o oxigênio mais rápido que os peixes, problema 

decorrente ao fato de que a última limpeza havia sido feita a dois anos atrás, pois 

no parque há falta de pessoal e equipamento especializado, DELINSKI (2000).  

 Segundo ANGELO (2000), “o parque passa uma imagem de abandono, de 

decadência, e um lugar assim não é atrativo. Precisamos reverter a forma de 

relação entre a sociedade e o Parque”. 

 Segundo o presidente da Liga Ambientalista, ONG que atua em todo o 

Paraná,  no que diz respeito ao Plano de Manejo, pode-se considerar como um 

problema para o parque o fato de o plano não ter sido bem elaborado, ao que 

comenta: 

...o plano é vago e apenas conceitua o diagnóstico dos problemas existentes no parque, sem 
apontar uma solução para eles...No documento fala-se que os quatis tornaram-se um problema, que 
estão se reproduzindo com muita rapidez, que já atacaram algumas crianças e que estão sendo 
alimentados de forma errada, mas em momento algum fala-se numa possível solução para isso, ou 
seja, não é apontado o manejo correto para chegar a uma solução” exemplifica.  
 

Em notícias mais recentes, HAMPF (2001) comenta que sem controle nem 

roçada o capim domina quase todas as trilhas do parque, por força  da pressão 

dos ambientalistas, não há manejo na capoeira. Capim e ramagem secos servem, 

de abrigo a cobras, formigas, pernilongos, muriçocas e mosquitos-pólvora. Além 

disso o capim esconde algumas pedras e vistas além de que estando queimado 

pela geada está passível de queimada. O autor faz o seguinte comentário: 

“Em determinados pontos, na trilha aberta, o visitante está cercado por folhagens secas. A 
impressão de abandono e desmazelo é evidente e automática. Soma-se a isso a presença de 
turistas fumando na trilha e à falta de orientação – de qualquer tipo – e se terá um retrato de como 
está hoje Vila Velha”.  

 

3.3.10 O que Vem Sendo Feito 

Mesmo que lentamente alguns passos vem sendo dados para tentar 

reverter o quadro atual em que se encontra o Parque. 
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No mês de setembro de 2000 foi apresentado à comunidade de Ponta 

Grossa, o novo Plano de Manejo do Parque Estadual de Vila Velha, o qual de 

acordo com o Jornal da Manhã de 19 de setembro de 2000, após ser ouvida a 

comunidade seria iniciada a fase de implantação do plano pelo IAP. 

A elaboração do plano, foi coordenada pelo IAP, e feita por uma comissão 

composta por integrantes do Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), Paraná 

Turismo, Eco Paraná, Secretaria Estadual da Cultura e Universidade Estadual de 

Ponta Grossa (UEPG). 

O novo plano prevê a integração total da área, nos aspectos 

administrativos e de uso, a partir da formação de um grupo gestor que poderá ser 

instituído com um representante de cada instituição ligada ao parque. 

A metodologia do plano de manejo prevê alterações pois é encadernado 

como uma espécie de pasta-arquivo, com folhas móveis que podem ser retiradas 

a cada mudança ocorrida na catalogação do ecossistema do parque, JORNAL DA 

MANHÃ (2000). 

De acordo com  a “mídia” 5 de dezembro de 2000, na primeira reunião do 

conselho Gestor do Parque foi aprovado pelo conselho o projeto de comunicação 

visual do parque de Vila Velha, onde serão colocados 30 totens e 15 placas 

informativas com orientação aos visitantes, seguindo as normas de sinalização 

em Unidades de Conservação.  

Além disso já está sendo executado a recuperação da trilha da Lagoa 

Dourada, onde foram instaladas proteções ao longo da lagoa para evitar o contato 

do visitante com a água e a fauna aquática do local. 

Outro fato importante, de acordo com MAINARDES3 (2001), é que as obras 

emergenciais do Plano de Manejo do Parque Vila Velha devem iniciar logo, de 
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acordo com definição obtida na primeira reunião do conselho Gestor do parque, 

no dia 2 de abril de 2001. As obras iniciais  devem custar R$ 1,3 milhão, dinheiro 

que será disponibilizado através do Fundo Estadual do Meio Ambiente. O fundo, 

coordenado pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP), tem como fonte de recursos 

as multas aplicadas por infrações. 

De acordo com o secretário Municipal do Meio Ambiente,  a primeira 

intenção é fazer intervenções para o controle do processo degradativo no parque, 

para isso uma empresa de consultoria foi contratada para realizar estudos sobre a 

capacidade de carga, para avaliar a quantidade de visitantes que o local suporte, 

e também sobre a viabilidade econômica do local.  

Na primeira reunião do conselho gestor também foram definidas medidas 

como a construção de cercas nos limites do parque, para evitar a entrada de 

pessoas ou mesmo animais, como gado e ainda a construção de passarelas 

suspensas entre os arenitos, sinalização externa, guaritas nas entradas para 

controle e orientação aos visitantes, uma torre de monitoramento para 

conservação, e um sistema de comunicação, MAINARDES3 (2001). 

Conforme MAINARDES2 (2000), uma das ações colocadas em prática no 

Parque, no que diz respeito a ações voltadas à prevenção, foi a construção de 

cisternas de água para ajudar no combate a incêndios. 

O IAP em conjunto com a Paraná Turismo, instalou a sinalização interna 

nas três áreas do parque (Furnas, Arenitos e Lagoa Dourada) e já iniciou a 

erradicação das espécies de árvores exóticas, como Pinus e Eucalipto.  

A Secretaria do Meio ambiente também já destinou recursos para subsidiar 

a saída definitiva do IAPAR de dentro do parque, e os trabalhos de 

experimentação agrícola do órgão na área da unidade já foram paralisados. E 
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ainda, o sistema de controle e combate a incêndios florestais está sendo 

reforçado com a aquisição de equipamentos de segurança, como tratores e 

abafadores e um serviço de ronda está funcionando no parque, MAINARDES4 

(2001) 

 

3.4 PRINCIPAIS PROBLEMAS RELACIONADOS A GESTÃO DO PEVV 

O Parque Estadual de Vila Velha, desde a sua criação até o presente 

momento, passou e tem passado por grandes dificuldades, no que tange à sua 

administração, o que tem prejudicado em muito o alcance de seu objetivo 

primordial de “conservação das floresta remanescentes, o cultivo de espécimes 

preciosos e proteção à fauna”, Lei Estadual n.º 1.292 de 12/10/1953, parágrafo 

primeiro. 

Nos itens abaixo pretende-se fazer uma ponte de ligação entre os 

principais problemas enfrentados pelas unidades de Conservação, apontados 

pela literatura, e os principais problemas enfrentados pelo Parque Estadual de 

Vila Velha, buscando uma relação  entre a teoria apresentada, e a realidade 

vivida pela unidade em estudo. 

 
3.4.1 Planejamento 

Conforme observado na teoria, o planejamento, é essencial para que haja 

um manejo eficiente de uma Unidade de Conservação.  

Podemos dizer que o parque estadual de vila velha, avançou muito 

atualmente, no que se refere a planejamento, dado o fato de que no ano de 2000, 

concluiu-se o novo plano de manejo do parque. 



   80

Este novo plano contém objetivos de curto e longo prazos e projetos das 

obras e construções para melhoria da UC.  

No referencial teórico abordou-se o planejamento participativo, o qual após 

estudo, demonstrou-se não existente no parque. Não houve a participação de 

funcionários de vila velha no desenvolvimento do plano de manejo, e constatou-se 

durante as conversas com funcionários, que além de não auxiliarem no 

planejamento, desconhecem o que está sendo elaborado e quais os objetivos que 

se pretende com o novo plano de manejo, o que impede um compromisso com o 

alcance das metas. 

Quanto à metodologia de planejamento utilizada na elaboração do plano de 

manejo do parque, podemos dizer baseados na teoria pesquisada, que foi 

eficiente, uma vez que houve uma coleta de informações sobre os recursos 

naturais e culturais locais e sobre a infra-estrutura e desenvolvimento econômico 

regionais; foram obtidas fotografias aéreas e mapa básico do local e foram 

definidos os objetivos de manejo da unidade. 

Houve também um inventario das formações naturais e coleta de dados  

sobre a flora, fauna, geologia, e solos local; estudo das limitações de ordem 

ecológicas, econômicas, sociais, políticas  e institucionais que requerem atenção 

especial e/ou rápida intervenção; houve uma definição dos limites do parque; 

zoneamento e definições de programas; eleição de algumas prioridades; 

Foi definido também, recentemente, dentro do planejamento um 

cronograma de atividades, e segundo a mídia, liberação de verbas para o 

andamento das obras.  
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Como o planejamento não foi posto em prática, conclui-se que há um problema 

de ordem burocrática, que precisa ser vencido para que os problemas do Parque 

comecem a ser solucionados. 

 

3.4.2 Plano de Manejo 

Sendo o  Plano de Manejo o principal instrumento de trabalho de sua 

administração, uma vez que contém  o ordenamento das atividades a serem 

desenvolvidas na unidade de conservação. É um ponto positivo para o Parque 

Estadual de Vila Velha o fato de já possuir um plano de manejo bem, quando 

muitas  não o possuem. 

Porém, falta ao atual Plano de Manejo, um estudo de analise das atitudes 

dos potenciais visitantes, e do impacto das atividades de recreio nos 

ecossistemas, das atividades e formas de visitação, bem como a interação do 

visitante com o patrimônio natural da unidade, buscando uma adequação entre os 

objetivos de conservação e de exploração da atividade turística. 

O atual plano de manejo também não prevê, ou não cita, se e como haverá 

a participação da população e sociedade em geral, nas atividades realizadas, e  

haverá o estabelecimento de parcerias, o que facilitaria a implantação das metas 

e o alcance dos objetivos. 

Foi realizado um estudo de como permitir a recreação com diminuição do 

impacto sobre o patrimônio natural, com adequação das trilhas, melhor 

sinalização e maior vigilância para que os turistas não ultrapassem os limites que 

venham a prejudicar a conservação da paisagem natural. 

O que precisa ser vislumbrado e detalhado no plano de manejo é um 

programa de educação dos turistas e comunidade em geral, sobre como visitar a 
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UC sem causar danos a natureza, ou seja, tornando a integração do homem à 

natureza positivo para ambos. 

 Há ainda o problema da situação legal e fundiária, observado no plano de 

manejo do Parque, que aponta a necessidade de se implementar um processo de 

retificação de registros públicos, pois os documentos não contem informações 

técnicas precisas sobre a sua exata configuração topográfica.  

Há um desconhecimento, nos documentos do Parque,  dos limites da área 

e roteiro de acesso, importantes para que esses limites sejam mantidos, não 

havendo a invasão por parte das comunidades de entorno, o que comprometeria 

a preservação do Parque. 

Sem o conhecimento e preservação dos limites, o processo de alteração 

ambiental causado pelo crescimento demográfico das áreas de entorno pode 

invadir o Parque. 

 

3.4.3 Falta de Treinamento 

Levando em consideração que o processo de planejamento e 

direcionamento de um sistema de unidades de conservação requer pessoal 

especializado em várias áreas, é necessário que haja treinamento de todos os 

envolvidos para que cada um exerça suas atividades com eficiência,  para que os 

objetivos sejam bem definidos e bem executados. 

Boa parte das UCs não possui pessoal especializado e nem um plano de 

treinamento para seus funcionários, devido aos custos elevados, tempo 

necessário para a visibilidade dos resultados de um bom programa, e 

desconhecimento dos valores de um programa de capacitação. 
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O Parque Estadual de Ponta Grossa também não possui pessoal treinado 

para o exercício de suas funções, a maioria aprendeu a exercer suas atividades 

no dia-a-dia, através da prática. Nunca receberam informações a respeito dos 

objetivos do parque, de como atender melhor aos turistas, prestar informações 

corretas, socorro em caso de algum acidente, e assim por diante. 

Essa falta de treinamento e de informações claras sobre o que cada um 

deve fazer para alcançar de fato os objetivos do Parque, compromete o alcance 

de resultados no que se refere  à conservação da natureza e à própria atração de 

turistas, que uma vez mal recebidos, acabam não retornando e não indicando o 

Parque a seus amigos e parentes. 

 

3.4.4 De quem é a Responsabilidade de Gestão do Parque 

Como as Unidades de Conservação são de interesse de toda a 

humanidade, cabe a todos, população, governos e autoridades a 

responsabilidade por sua conservação. 

No Parque Estadual de Ponta Grossa, essa responsabilidade tem sido 

repassada ou dividida ao longo do tempo. Primeiramente, quando de sua criação 

o parque esteve sob a responsabilidade do Governo Estadual, o qual durante um 

período, repassou ao Município o qual  sem recursos financeiros não conseguiu 

mante-lo e devolveu a responsabilidade ao Estado. 

O Estado, ao invés de resolver os problemas do parque acabou por piorar 

a sua situação, uma vez que fracionou a responsabilidade administrativa entre a 

PARANÁTURISMO, IAPAR e IAP.  

A gestão global do Parque tem-se desenvolvido de uma maneira difícil, 

devido à multidisciplinaridade administrativa aplicada no comando da UC, pois 
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apesar de as Instituições envolvidas possuírem o objetivo comum de  

conservação da flora e da fauna, dos sítios geológicos e o incentivo ao turismo, 

trabalham isoladamente, e não conseguem atingi-los. 

Podemos citar ainda a falta de integração entre órgãos Federais, Estaduais 

e Municipais, que não unem esforços para melhoria das condições do Parque. 

Mesmo sendo de responsabilidade do Governo Estadual, o Parque de Vila Velha 

é de interesse de toda população brasileira, pois faz parte de sua herança natural 

e cultural. Se houvesse uma integração entre esses três órgãos haveria maior 

facilidade de se atingirem os objetivos propostos para a UC.   

Uma saída para esses problemas enfrentados por outras UCs, foi a 

privatização, concedendo a permissão de exploração da atividade turística com a 

contraprestação de investimentos em infra-estrutura e conservação dos recursos 

naturais. 

O Governo do Estado tem estudado a privatização do Parque Estadual de 

Ponta Grossa, porém até agora não há nada concreto neste sentido. A 

privatização poderia resolver os problemas do Parque, uma vez que seriam 

investidos recursos em prol de sua melhoria, no treinamento dos funcionários e no 

incentivo ao turismo, para que a iniciativa privada obtivesse retorno financeiro 

com essa exploração.  

   

3.4.5 Turismo 

O turismo é uma atividade desejável em determinadas categorias de 

Unidades de Conservação, como os parques nacionais, uma vez que permite o 

aumento do nível de conscientização pública sobre o valores das áreas naturais, 
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melhora a receita das UCs e é economicamente importante pois gera empregos, 

tanto na UC quanto nas comunidades em que está inserida. 

Esta atividade, no Parque Estadual de Ponta Grossa, está ameaçada, uma 

vez que há uma carência de publicações sobre o parque, falta de pessoal 

qualificado como guia, ausência de profissional especializado em turismo 

sustentável, falta de infra-estrutura adequada, e falta de recursos financeiros para 

investimento em melhoria e em divulgação. 

O principal problema do Parque, além da falta de divulgação, é a infra-

estrutura inadequada, ou seja, os banheiros são sujos e mal iluminados e a 

lanchonete não possui uma higiene adequada, o que afasta os turistas. Durante 

as visitas realizadas ao Parque alguns turistas foram questionados, e 

demonstraram desinteresse em retornar ou indicar a seus amigos e familiares a 

visitação à UC. 

O aparente estado de abandono do Parque passa uma imagem de 

decadência e descuido, que passa uma impressão negativa aos visitantes. Há a 

necessidade primordial de investimento nesta área, pois se forem realizados 

primeiramente em divulgação, acabarão não surtindo o efeito desejado. 

Resolvida esta primeira etapa o Parque deve buscar um profissional 

especializado em turismo sustentável, para dar início ao processo de melhoria da 

atividade turística. 

 

3.4.6 Problemas de Vila Velha X Problemas das Demais UCs 

A tabela 1, mostrou os principais problemas administrativos enfrentados 

pelas unidades de conservação brasileiras, na busca de preservação e 

conservação dessas áreas. 
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Agora, na tabela 4, será traçado um paralelo entre os problemas 

enfrentados pelas UCs nacionais no desenvolvimento de suas atividades 

administrativas, já demonstrados na tabela 1, com os problemas enfrentados pelo 

Parque Estadual de Vila Velha. 

A tabela 1 foi elaborada com o objetivo de demonstrar com maior clareza e 

destaque, os problemas enfrentados pela grande maioria das UCs nacionais, e 

que também fazem parte do cotidiano do PEVV. 

 

 

Tabela 4. Principais Problemas  relacionados a gestão do Parque Estadual de Vila Velha. 

PRINCIPAIS PROBLEMAS DAS UCs 

UCs NACIONAIS PARQUE ESTADUAL DE VILA VELHA 

Falta de treinamento específico na 

área 

O PEVV não possui pessoal preparado para as atividades de 

informação, atendimento e proteção aos visitantes e aos 

recursos naturais. Ex.: Os funcionários desconhecem totalmente 

a história do surgimento das ruínas e furnas, e criaram uma 

estória fantasiosa a qual repassam aos turistas. 

Falta de recursos O PEVV apresenta um déficit anual de R$ 370.700,00 entre as 

receitas auferidas e as despesas de manutenção, o que dificulta 

as atividades de gerenciamento do parque. 

Falta de regularização da situação 

fundiária 

Os documentos do PEVV não contêm informações técnicas 

precisas sobre a sua exata configuração topográfica e há 

necessidade de se implementar um processo de retificação dos 

registros públicos.  

Processo de alteração ambiental e 

crescimento demográfico das 

áreas de entorno 

Está previsto no novo plano de manejo a integração da UC ao 

seu entorno, porém ainda não foram tomadas medidas neste 

sentido. 
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Falta de Planejamento O PEVV, após a elaboração do Plano de Manejo, elaborou um 

planejamento com cronograma de atividades a serem 

realizadas, o que demonstra que lentamente atitudes estão 

sendo tomadas.  

Falta de Plano de Manejo Esta UC possui plano de Manejo, onde o único problema é o 

lento processo para colocá-lo em prática. 

Falta de Pessoal especializado em 

turismo sustentável  

Da mesma forma que o item anterior, está previsto no plano de 

Manejo a realização de turismo sustentável, porém ao se visitar 

o Parque não se vê nenhuma alteração, ou atitudes neste 

sentido. 

Falta de infra-estrutura  A infra-estrutura do parque é precária e tem afastado os turistas, 

que reclamam da falta de condições de higiene, impossibilidade 

de pessoas deficientes transitarem pelo parque, falta de 

sinalização e trilhas adequadas à visitação. 

Falta de integração entre órgãos 

federais, estaduais e municipais 

A responsabilidade pela administração do PEVV era do Estado, 

que repassou para a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, que 

por sua vez devolveu ao Estado e este último pretende 

possivelmente repassar a exploração à iniciativa privada, por 

falta de condições para gerenciá-lo.    

Fracionamento de 

responsabilidade administrativa 

O PEVV é administrado por três órgãos, IAPAR, 

PARANATURISMO e IAP. Há uma falta de integração gerencial, 

com diversos organismos gerenciadores e atividades diversas, 

muitas conflitantes com a categoria de manejo. 
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4. CONCLUSÃO E SUGESTÕES 
 

4.1Conclusões 

O ser humano tem lidado de tal forma com a sua herança natural, que uma 

das poucas garantias de proteção de alguns desses elementos passa a ser as 

unidades de conservação. 

As diversas culturas existentes na terra tem modificado o ambiente para 

atender suas necessidades, de maneira que coloca em risco não só sua herança 

natural, mas também sua própria herança cultural. 

Para preservar parte desta herança foram criadas as áreas de proteção 

ambiental e entre elas as unidades de conservação. Apesar da importância 

social, ambiental, política e econômica dessas áreas, a situação das mesmas  

no Brasil é precária e a maioria existe basicamente nos decretos que as 

criaram, outras estão minimamente implantadas e apenas uma pequena 

quantidade pode ser classificada como razoavelmente implementadas. Como 

prova disso, por exemplo, uma pesquisa realizada pelo MMA/IBAMA/WWF 

(1999), atesta que no Brasil não há qualquer unidade de conservação federal 

de uso indireto plenamente implementada. 

A grande maioria dos parques convive com problemas de toda ordem, 

como a falta de solução da questão fundiária, a crônica falta de pessoal e 

recursos, o processo de alteração ambiental e crescimento demográfico das 

áreas de entorno, o enquadramento em categorias de manejo inadequadas às 

suas características e aos seus objetivos. 
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As áreas de preservação são criadas pelo Governo por decreto, sem 

vínculo de verbas, nem autorização para a contratação de funcionários novos 

para formar o seu quadro de pessoal básico, e o IBAMA (Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) instala uma infra-estrutura 

dentro delas, que fica a mercê do tempo e das explorações do homem sem 

condição de manutenção e conservação pela falta de pessoal e recursos. 

No que tange a gestão das unidades de conservação, são necessárias 

ações que garantam a proteção dos recursos naturais contra vandalismo, 

incêndios causados pelo homem, problema de falta de capacitação dos 

funcionário, além de proteção aos visitantes, através de patrulhamento constante 

da área. Para que isso aconteça é preciso planejamento, definição de objetivos e 

a conseqüente elaboração de um plano de manejo e, principalmente ações 

efetivas que os coloquem em prática. 

Dentro do Planejamento são identificados e definidos os objetivos que se 

pretendem alcançar, com as  metas qualitativas e quantitativas. Para que se 

coloquem em execução programas de manutenção e restauração de recursos, 

garantindo a promoção de seus meios de vida, dentro do planejamento devem ser 

observados: critérios, tamanho, forma, zona tampão, corredores, disposições 

institucionais, políticas e incentivos econômicos, mecanismos financeiros, 

descentralização, delegação de autoridade e responsabilidade, e gestão 

adaptativa. 

Há ainda a necessidade de um plano de manejo, o qual se constitui no 

principal instrumento de trabalho da gestão de unidades de conservação, e deve 

conter o ordenamento das atividades a serem desenvolvidas, abrangendo a área 

da unidade de conservação, sua zona de amortecimento e os corredores 
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ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida 

econômica e social das comunidades vizinhas. 

Para  gerir o processo de planejamento e direcionamento de um sistema de 

unidades de conservação, há também a necessidade de pessoal especializado 

em várias áreas, o que não ocorre na prática, pois normalmente os diretores,  

técnicos e funcionários em geral que atuam nas UCs,  aprendem suas tarefas no 

dia-a-dia por si mesmos, pois  não foram capacitados para a execução das 

atividades necessárias à implantação, gestão e operacionalização de áreas de 

conservação. 

Os principais problemas encontrados nas unidades de conservação são 

falta de pessoal e treinamento específico na área, falta de recursos, regularização 

da situação fundiária, processo de alteração ambiental e crescimento demográfico 

das áreas de entorno, enquadramento das UCs em categorias de manejo 

adequadas, e falta de: planejamento, plano de manejo, pessoal especializado em 

turismo sustentável e infra-estrutura adequada. 

O estudo realizado no Parque Estadual de Vila Velha, focando na gestão 

desta unidade de Conservação, conforme objetivo primordial deste trabalho, 

mostrou que a realidade do Parque não foge à das demais unidades de 

conservação nacionais, e compartilha de quase todos os problemas enfrentados 

por elas.  

No que tange a  questão administrativa do parque, a responsabilidade é 

fragmentada e nenhum dos envolvidos demonstra total capacidade para 

gerenciamento do parque. Em decorrência disto  o mesmo possui outros 

problemas, como: 
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a) desgaste provocado pelos visitantes em diversos arenitos, pela falta de 

um      estudo de limites de uso; 

b) a construção de restaurante e banheiros encrustados nos rochedos e o 

fato de vários holofotes  terem sido colocados para guiar o turista pelas 

trilhas, danificaram as rochas; 

c) Os banheiros e restaurante não possuem condições de higiene 

adequadas; 

d) Por falta de fiscalização e orientação ao turista, o parque vem sendo 

vítima de incêndios e depredação;  

e) por falta de efetivo manejo tem ocorrido mortandade de peixes no 

interior das furnas; 

f) Não há segurança para os turistas dentro do Parque. 

 

4.2 SUGESTÕES DE AÇÕES PARA MELHORIA DO PEVV 

Uma série de medidas poderiam ser tomadas para tornar a administração 

do Parque Estadual de Ponta Grossa mais eficaz, abaixo descritas: 

a) Definição e integração entre órgãos federais, estaduais e municipais 

e/ou Busca de Investimentos do Setor Privado  

Ao invés do Governo do Estado e Prefeitura Municipal, ambos com 

escassez de recursos, disputarem a administração do Parque e ao mesmo tempo 

não fazerem o suficiente  em prol de sua melhoria e resolução de seus 

problemas, poderiam unir esforços para buscar uma solução efetiva para a 

preservação dos recursos naturais tão importantes para o homem, como por 

exemplo, maior esforço na transformação do Parque em Patrimônio da 
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Humanidade, onde então seria possível o recebimento de recursos financeiros 

internacionais para sua conservação. 

Além disso poderia ser empenhado um maior esforço na agilização da 

implementação do Plano de Manejo, que resolveria uma grande parcela dos 

problemas do Parque. 

Os municípios e estados poderiam buscar auxílio na iniciativa privada, na 

forma de investimentos, doação de equipamentos e outros, em troca de incentivos 

fiscais, por exemplo. Afinal, quando se trata de trazer novas indústrias, esta é 

uma medida viável, uma vez que traz melhorias ao bem estar social através da 

geração de empregos, aumento da receita da população, desenvolvimento da 

economia, etc.  

As áreas protegidas deveriam ser encaradas da mesma maneira, afinal 

proteger o patrimônio cultural da humanidade em áreas de proteção  e 

transformá-las em áreas de lazer e recreação para aliviar o estress do dia-a-dia 

da população, também deveria ser encarado como  um investimento em prol do 

bem estar social.  

 

b) Resolução do Problema de Integração  Gerencial do Parque e/ou 

Privatização  

Devido à administração do Parque estar sob responsabilidade de diferentes 

organismos (PARANATUR, IAP, IAPAR), tem ocasionado uma gestão conflitante 

e fragmentada, formando uma colcha de retalhos, com diversos organismos 

gerenciadores e com atividades diversas, muitas delas conflitantes com a 

categoria de manejo. Cada um administra sua área à sua maneira, gerando 
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confusão quanto aos objetivos e evitando o alcance de resultados necessários ao 

Parque. 

Este problema poderia ser resolvido e o Parque ser administrado como 

uma verdadeira unidade e não partes diferentes de um mesmo corpo, ou então a 

responsabilidade ser repassada à iniciativa privada que realizaria investimentos 

no local, resolvendo inclusive o problema da falta de recursos públicos, a qual 

concentraria todos os seus esforços para a obtenção de receitas, e é claro, lucros, 

obedecendo à uma série de exigências para que a preservação dos recursos 

naturais e a melhoria de infra-estrutura fossem garantidas. 

 

c) Implementação do Programa de Ecoturismo 

De acordo com PETROCCHI (1998, p. 61) existe “uma oportunidade de 

transformar o turismo em uma atividade econômica poderosa e geradora de 

empregos no Brasil”. 

Sendo assim o turismo é uma atividade desejável em determinadas 

categorias de Unidades de Conservação, como os Parques Nacionais ou 

Estaduais, com o objetivo de aumentar o nível de conscientização pública sobre o 

valor das áreas naturais, além de aumentarem a receita das UCs, pela cobrança 

de uma taxa pela visitação, que contribui para a conservação das mesmas. 

Vila Velha é um conjunto de formações areníticas de expressivo valor 

cênico, científico e ecológico consagrado como um importante pólo de visitação 

turística e científica no âmbito estadual, nacional e internacional, e que possui um 

programa  de ecoturismo, chamado projeto Campos Gerais, previsto em seu 

plano de manejo.  
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O projeto Campos Gerais é um dos principais projetos regionais de 

desenvolvimento turístico do Governo do Estado do Paraná e visa a consolidação 

da região como pólo turístico. De acordo com o Plano de Manejo do PEVV, como 

forma de organizar e divulgar o turismo pretende-se formular, a partir de aspectos 

históricos, turísticos e ambientais, roteiros de interesses variados. 

Um dos roteiros propostos será o eixo Vila Velha – Guartelá que tem por 

objetivo a interligação do PEVV e do Guartelá passando pela região dos 

Alagados, conforme pode ser observado no Anexo XIII. Vila Velha deverá ser o 

ponto de partida para diversos passeios com enforque voltado ao turismo em 

áreas naturais e suas diversas modalidades: turismo rural, agroturismo, turismo 

em áreas naturais, etc. 

De acordo com o Plano de Manejo do PEVV (2000), pretende-se numa 

primeira etapa estabelecer dois roteiros saindo do PEVV até a região dos 

Alagados: um de carro e uma caminhada ou trekking. O roteiro rodoviário parte de 

Furnas em direção a Represa dos Alagados e caracteriza-se como uma via 

parque que se utilizará de vias secundárias e estradas rurais existentes, 

padronizado-as através de sinalização, revestimento e paisagismo.  

O trecho a ser percorrido até os Alagados possui aproximadamente 42Km 

de extensão, e apresenta belas paisagens aos longo do seu percurso, como 

travessia de rios, pontes e capões de mato, transformando este trecho num 

agradável passeio. 

A trilha de trekking parte do PEVV e interligará importantes atrativos da 

região como o Buraco do Padre, Sumidouro, Passo do Pupo e Represa dos 

Alagados passando por propriedades particulares e contará com estruturas de 

apoio e informações aos visitantes ao longo do seu percurso.  
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A extensão total da trilha é de 38 km e poderá ser realizada em duas 

etapas: Vila Velha – Passo do Pupo e Passa do Pupo – alagados. O vilarejo do 

Passo do Pupo será um ponto de apoio para os viajantes assim como as 

propriedades cortadas pela trilha, que poderão oferecer serviços como camping, 

alojamento, refeições e local para banho. 

Em uma Segunda etapa, de acordo com o Plano de Manejo do PEVV 

(2000), a trilha de trekking e a via parque serão estendidos até o Parque Estadual 

do Guartelá. Outra opção futura será a utilização do ramal da ferrovia existente 

entre o Parque e a Represa utilizando o trem convencional ou o bisbus (ônibus 

que se desloca sobre o trilho do trem). Cada parada terá uma estação de 

passageiros com o apoio necessário aos turistas, como controle de embarque e 

desembarque, informações e vendas de bilhetes, lanchonete, sanitários, lojas e 

equipamentos necessários à recepção e permanência do turista no local. 

Caso venha a se consolidar o eixo turístico principal, promove-se a 

conservação dos atrativos naturais através da educação ambiental e do uso 

adequado dos recursos e estabelece-se um fluxo constante que permite o 

crescimento econômico da região através de serviços e empregos gerados, além 

de novas oportunidades de negócios e investimentos. 

Este programa deveria ser implantado com urgência, buscando o 

incremento de receitas as quais resolveriam uma grande parte dos problemas de 

gestão do Parque, como recursos para a contratação de pessoal e melhoria da 

infra-estrutura. 
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d) Elaboração e implementação de um programa de treinamento 

específico na área para os funcionários do PEVV 

Para que os objetivos sejam alcançados e a conservação do parque, 

melhoria da infra-estrutura, segurança aos visitantes seja garantida é necessário, 

como em qualquer empresa, um quadro de funcionários apto a realizar suas 

tarefas. 

Além do PEVV contar com um quadro de funcionários reduzido, aquém das 

suas reais necessidades, ainda o corpo efetivo não possui qualquer treinamento 

na área. Há um total desconhecimento por parte dos funcionários acerca dos 

objetivos da existência de uma unidade de conservação, bem como completa 

ignorância sobre por exemplo os acontecimentos naturais que propiciaram a 

formação das rochas e arenitos.  

É necessário treinamento dos funcionários, e contratação de um guia,  

sobre o surgimento das formações areníticas, visto que atualmente aos turistas 

são repassadas “informações” baseadas em lendas e ditos populares que nada 

tem a haver com a realidade. Além disso os funcionários não possuem qualquer 

preparo para prestar socorro a um turista em caso de acidentes. 

 

e) Elaboração e implementação de um programa de melhoria das 

condições de higiene no Parque 

Primeiramente a lanchonete deveria ser mudada de lugar, devido ao fato 

de encontrar-se encrustada nas rochas, danificando o patrimônio natural 

pertencente ao Parque.  

Num segundo momento a administração do parque deveria elaborar um 

estatuto, ou um documento exigindo um projeto de melhoria das instalações  da 
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lanchonete, e a garantia de manutenção de um ambiente limpo e agradável, 

respeitando as normas de higiene para que os turistas apreciem o local e 

alimentem o desejo de retornar.  

Da mesma forma os banheiros deveriam passar pelo mesmo processo, 

obtendo além de reformas, um cronograma de limpeza para que o ambiente 

estivesse sempre limpo e agradável. 

Mantendo contato com diversos turistas dentro do parque pode-se observar 

que, em unanimidade, todos estavam insatisfeitos com o ambiente da lanchonete 

e banheiros, e demonstraram desinteresse em retornar ao parque ou indicá-lo 

para outras pessoas até que a estrutura obtivesse melhoras. 

    

f) Criação de uma infra-estrutura de acesso e visitação para portadores de 

deficiência 

A maioria das empresas, principalmente  estabelecimentos comerciais e 

órgãos públicos, estão se preocupando em facilitar a entrada e movimentação de 

portadores de deficiência em seus postos de atendimento. 

Em decorrência do aumento de pessoas com este problema e de protestos 

pela falta de planejamento que contemple condições que facilitem sua locomoção 

e acesso, as empresas tem elaborado medidas para melhorar a vida dessas 

pessoas. Da mesma forma, as unidades de conservação deveriam prever e 

implantar algumas medidas que permitam aos portadores de deficiência 

conhecerem e apreciarem as riquezas biológicas. 

Sugere-se que a Administração do Parque Estadual de Vila Velha 

contemple, em seu planejamento, a projeção de rampas de acesso e mirantes, 
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caso não seja possível readequar todas as trilhas, para receber este tipo de 

visitantes, realizando uma função social com esta iniciativa.  

 

g) Implementação do Plano de Manejo 

O Parque Estadual de Vila Velha possui um plano de manejo já aprovado,  

portanto deve-se apressar sua implementação para que melhorias comecem a ser 

observadas. Devido a falta de atitude e melhorias do Parque a quantidade de 

turistas que o visitam é pequena e muitos não retornam ou não convidam outras 

pessoas para conhece-lo, ao contrário, muitos acabam não incentivando outros a 

visitá-lo.  

Além disso, se medidas forem tomadas para a melhoria da infra-estrutura 

de recebimento de visitantes, o valor cobrado pelos ingressos poderia ser 

elevado, aumentando as receitas e dando maiores condições de novos 

investimentos, formando um circulo vicioso positivo. 

  

h) Conscientização da comunidade buscando participação e valorização 

do PEVV através de um programa de educação ambiental 

A educação ambiental pode contribuir para a conservação do PEVV e é 

claro, de qualquer unidade de conservação, através da conscientização sobre a 

importância ambiental e social das reservas naturais; a mobilização comunitária 

na preservação do meio ambiente; a difusão de informações; as alternativas de 

desenvolvimento e manejo sustentável; a capacitação; a sensibilização para 

mudanças de atitudes para com o meio ambiente; a maior integração das 

unidades de conservação com as populações locais; entre outras.  
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O programa pode ser desenvolvido diretamente no Parque através de 

estratégias como: programas escolares; cursos para professores; capacitação de 

monitores; palestras com audiovisuais, trilhas interpretativas; utilização de 

espécies símbolo; produção participativa de material didático; atividades lúdicas; 

ecoturismo; resgate histórico-cultural; envolvimento das comunidades do entorno; 

planejamento rural, entre outras. 

 
4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Devido à importância das áreas protegidas para o homem é necessário que 

se identifiquem e implementem mecanismos que facilitem a sua proteção.  

No entanto, muito resta a ser efeito, especialmente na implantação das 

áreas de forma que cumpram suas finalidades, conforme determinado pela 

legislação ambiental. 

É necessário  que as unidades de conservação tenham corpo 

administrativo, técnico e de fiscalização permanentes que assegurem o seu uso 

adequado e conservação.  

A existência de uma unidade de conservação depende ainda fortemente da 

presença de um gestor atuante na área, mais até do que de decretos de criação 

ou estruturas burocráticas. Infelizmente este fato tem sido ignorado e programas 

como a co-gestão dos parques estaduais tem sofrido atrasos que comprometem 

não só sua viabilidade, como a dos próprios parques. 

Programas de pesquisa científica, visitação pública e ecoturismo, que 

dependem de uma infra-estrutura básica, são uma necessidade premente de 

todas as unidades e sua própria sustentabilidade, a longo prazo, depende disso. 
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O futuro das Unidades de Conservação depende ainda da busca de 

alternativas econômicas que garantam sua sustentabilidade futura, reduzindo sua 

dependência dos sempre escassos recursos governamentais. 

O Parque Estadual de Ponta Grossa, em especial por ser objeto deste 

estudo, necessita de medidas emergênciais dado os constantes problemas com 

queimadas, mortandade de peixes e extinção de espécies, como o caso das 

orquídeas que em 50 anos desapareceram mais de 80 espécies diferentes 

existentes no parque. 

Para mudar sua situação, a curto prazo o Parque necessita implementar 

seu plano de manejo, disponibilizar recursos para aquisição de equipamentos 

indispensáveis para o monitoramento e fiscalização da unidade, investir no 

aumento do quadro de funcionários e na capacitação dos mesmos e melhorar a 

infra-estrutura de recebimento dos visitantes.  

 

4.4 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Outros estudos poderão ser realizados tendo como foco os problemas 

gerenciais que ocorrem na administração das unidades de conservação como: 

a) Criação de um programa de treinamento específico na área para os 

funcionários do parque; 

b) Elaboração de um plano de Marketing para  o Parque; 

c) Elaboração de um programa de desenvolvimento do Ecoturismo; 

d) Estudo dos benefícios da privatização do Parque; 

e) Estudo do Planejamento e gestão dos Recursos financeiros; 
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f) Estudo da viabilidade de implementação de condições de acesso e 

exploração do parque por pessoas portadoras de deficiências. 
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ANEXO I 

Relação das Unidades de Conservação Federais e Estatuais do Estado do 
Paraná, incluindo sua denominação, âmbito da gestão, ato de criação, área 

em hectares e municípios onde estão localizadas. 
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Denominação Gestão Ato de Criação Área/ha Município 

Parque Nacional do 
Iguaçu 

Federal Dec. 1.035 de 
10.01.1939 

170086 Céu Azul, Matelândia, 
Medianeira, Foz do 
Iguaçu, São Miguel do 
Iguaçu 

Floresta Nacional de Irati Federal Port. 559 de 
23.10.1968 

3495 Teixeira Soares 

Floresta Nacional do 
Açungui 

Federal Port. 559 de 
23.10.1968 

728.78 Campo Largo 

Estação Ecológica de 
Guaraqueçaba 

Federal Dec. 87.222 de 
31.05.1982 

13638.9 Guaraqueçaba 

APA Nacional de 
Guaraqueçába 

Federal Dec. 90.883 de 
31.01.1985 

291498 Guareaqueçaba, 
Antonina, Paranaguá, 
Campina Grande do Sul 

ARIE de Pinheiro e 
Pinheirinho 

Federal Dec. 91.888 de 
05.10.1985 

109 Guaraqueçaba 

Parque Nacional de 
Superagui 

Federal Dec. 97.688 de 
25.04.1989 

21400 Guaraqueçaba 

Parque Nacional de Ilha 
Grande 

Federal Dec. De 
30.09.1998 

78875 Paraná: Altônia, São 
Jorge do Patrocínio, Vila 
Alta; Mato Grosso do Sul: 
Mundo Novo, Eldorado, 
Naviraí, Itaquiraí 

APA das Ilhas e Várzeas 
do Rio Paraná 

Federal Dec. De 
30.09.1997 

100305
9 

Paraná: Querência, Porto 
Fino, são Pedro do 
Paraná, Marilena, Nova 
Londrina, Diamante do 
Norte; Mato Grosso do 
Sul: Mundo Novo, 
Eldorado, Naviraí, Itaquiraí 

RPPN Salto Morato Federal  819.18 Guaraqueçaba 
RPPN da INCEPA Federal  909.1 Arapoti 
RPPN Papagaio Velho Federal  153.17 Palmeira 
Parque Estadual de Vila 
Velha 

Estadual Lei 1.292 de 
12.10.1953 

3122 Ponta Grossa 

Parque Estadual 
Amaporã  

Estadual Dec. 20.847 de 
28.01.1956 

204 Amaporã 

Parque Estadual do 
Monge 

Estadual Lei 4.170 de 
22.02.1960 

250.02 Lapa 

Parque Estadual de 
Campinhos 

EStadual Dec. 31013 de 
20.07.1960 

204.4 Cerro Azul, Tunas do 
Paraná 

Parque Estadual Vila 
Rica do Espírito Santo 

Estadual Dec. 17.790 de 
17.06.65 

353.86 Fênix 

Horto Florestal Geraldo 
Russi 

Estadual Dec. 20.027 de 
16.11.1965 

100.9 Tibagi 

Jardim Botânico 
Paiquerê 

Estadual Dec. 4.619 de 
01.04.1967 

2339.22 Piraquara 

Parque Estadual de 
Caxambu 

Estadual Dec. 6.351 de 
23.02.1979 

968 Castro 

Reserva Florestal de 
Figueira 

Estadual Dec. 6.351 de 
23.02.1979 

100 Engenheiro Beltrão 



   111

Denominação Gestão Ato de Criação Área/ha Município 
Horto Florestal de 
Jacarezinho 

Estadual Dec. 6.351 de 
23.02.1979 

102.85 Jacarezinho 

Horto Florestal de 
Mandaguari 

Estadual Dec. 6.351 de 
23.02.1979 

21.53 Mandaguari 

Parque Estadual das 
Lauráceas 

Estadual Dec. 729 de 
27.06.1979 

27524.3
2 

Adrianópolis, Tunas do 
Paraná 

Parque Florestal de 
Ibiporã 

Estadual Dec. 2.301 de 
30.04.1980 

74.05 Ibiporã 

Parque Florestal do Rio 
da Onça 

EStadual Dec. 3.825 de 
04.06.1981 

1185 Matinhos 

Parque Florestal de 
Ibicatu 

Estadual Dec. 4.835 de 
15.02.1982 

57.01 Centenário do Sul 

Estação Ecológica Ilha 
do Mel 

EStadual Dec. 5.454 de 
21.09.1982 

2240.6 Paranaguá 

Reserva Florestal 
Córrego Maria Flora 

EStadual Dec. 5.513 de 
07.10.1982 

48.68 Cândido Abreu 

Reserva Florestal do 
Pinhão 

Estadual Dec. 6.023 de 
18.01.1983 

196.8 Pinhão 

Reserva Florestal de 
Saltinho 

Estadual Dec. 2.120 de 
08.12.1983 

9.1 Telêmaco Borba 

AEIT do Marumbi Estadual Lei 7.919 de 
22.10.1984 

66732.9
9 

Antonina, Morretes, São 
José dos Pinhais, 
Piraquara, Quatro Barras, 
Campina Grande do Sul 

Reserva Florestal 
Secção figueira e 
Saltinho 

Estadual Dec. 2.422 de 
10.02.86 

10 Engenheiro Beltrão 

Parque Estadual João 
Paulo II 

Estadual Dec. 8.299 de 
08.05.1986 

4.63 Curitiba 

Floresta Estadual 
Metropolitana 

EStadual Dec. 4.404 de 
13.12.1988 

455.29 Piraquara 

Parque Estadual Mata 
dos Godoy 

Estadual Dec. 5.150 de 
05.06.1989 

657.7 Londrina 

Floresta Estadual do 
Passa Dois 

Estadual Dec. 6.594 de 
22.02.1990 

257.61 Lapa 

Reserva biológica São 
Camilo 

Estadual Dec. 6.595 de 
22.02.1990 

385.34 Palotina 

Parque Estadual Pico do 
Marumbi 

Estadual Dec. 7.300 de 
24.10.1990 

2342.41 Morretes 

Parque Estadual da 
Graciosa 

Estadual Dec. 7.302 de 
24.10.1990 

1189.58 Morretes 

ARIE do Buriti Estadual Dec. 7.456 de 
27.11.1990 

81.52 Pato Branco 

ARIE da Cabeça do 
Cachorro 

Estadual Dec. 7.456 de 
27.11.1990 

60.98 São Pedro do Iguaçu 

ARIE Serra do Tigre Estadual Dec. 7.456 de 
27.11.1990 

32.9 Mallet 

ARIE de São Domingos EStadual Dec. 7.456 de 
27.11.1990 

163.94 Roncador 

Parque Estadual do 
Penhasco Verde 

Estadual Dec. 457 de 
05.04.1991 

302.57 São Jerônimo da Serra 
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Denominação Gestão Ato de Criação Área/ha Município 
APA Estadual do 
Passaúna 

Estadual Dec. 458 de 
05.06.1991 

16020.3
3 

Almirante Tamandaré, 
Araucária, Campo Largo, 
Curitiba 

APA Estadual Da Serra 
da Esperança 

Estadual Lei 9.905 de 
27.01.1992 

206555.
8 

Gurarapuava, Inácio 
Martins, Cruz Machado, 
Mallet, União da Vitória, 
Prudentópolis, Irati, Rio 
Azul, Paula Freitas, Paula 
Frontin 

APA Estadual de 
Guaraqueçaba 

Estadual Dec. 1.228 de 
27.03.1992 

191595.
5 

Guraqueçaba, antonina, 
Paranaguá, Campina 
Grande do Sul 

Parque Estadual do 
Guartelá  

Estadual Dec. 1.292 de 
27.03.1992 

798.97 Tibagi 

Estação Ecológica do 
Guaraguaçu 

Estadual Dec. 1.230 de 
27.03.1992 

1150 Paranaguá 

APA Estadual da 
Escarpa Devoniana 
(Campos Gerais) 

Estadual Dec. 1.231 de 
27.03.1992 

392363.
4 

Jaguariaíva, Lapa, Campo 
Largo, Porto Amazonas, 
Po9nta Grossa, Castro, 
Tibagi, Senges, Arapoti, 
Piraí do Sul, Palmeira 

Parque Estadual do 
Cerrado 

Estadual  Dec. 1.232 de 
27.03.1992 

420.4 Jaguariaíva 

APA Estadual de 
Guratuva 

Estadual Dec. 1.234 de 
27.03.1992 

199586,
5 

Guraratuba, São José dos 
Pinhais, Tijucas do Sul, 
Morretes, Paranaguá, 
Matinhos 

Estação Ecológica do 
Caiuá 

Estadual Dec. 4.263 de 
21.11.1994 

1427.3 Diamante do Norte 

Floresta Estadual de 
Santana 

Estadual Dec. 4.264 de 
21.11.1994 

60.5 Paulo Frontin 

Floresta Estadual 
Córrego da Biquinha 

Estadual Dec. 4.265 de 
21.11.1994 

23.11 Tibagi 

Parque Estadual do Pau 
Oco 

Estadual Dec. 4.266 de 
21.11.1994 

905.58 Morretes 

Parque Estadual Roberto 
Ribas Lange 

Estadual Dec. 4.267 de 
21.11.1994 

2698.68 Antonina, Morretes 

Parque Estadual da 
Mata São Francisco 

Estadual Dec. 4.333 de 
05.12.1994 

832.57 Cornélio Procópio, Santa 
Mariana 

APA Estadual do Rio 
Pequeno 

Estadual Dec. 1.752 de 
06.05.1996 

6200 São José dos Pinhais 

APA Estadual do Rio Iraí Estadual Dec. 1.753 de 
06.05.1996 

11536 Piraquara, Colombo, 
Quatro Barras 

APA Estadual Piraquara EStadual Dec. 1.754 de 
06.05.1996 

8881 Piraquara 

Parque Estadual Bosque 
das Araucárias 

Estadual Dec. 2.139 de 
11.07.1996 

236.31 União da Vitória 

Parque Estadual do 
Lago Azul 

Estadual Dec. 3.256 de 
30.06.1997 

1823.83 Campo Mourão 

Fonte: SAVI (1997) 
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ANEXO II 

Localização do Parque Estadual de Vila Velha 
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ANEXO III 

Acesso ao Parque Estadual de Vila Velha 
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ANEXO IV 

Eixo Vila Velha - Guartelá 
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ANEXO V 

Arenitos - Taça 
 



   117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

Do Planalto – Vista Parcial 
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ANEXO VII 

Tartaruga 
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ANEXO VIII 

Gavião 
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ANEXO IX 

Do Planalto Vista Parcial 
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ANEXO X 

Forma de Garrafa 
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ANEXO XI 

Camelo 
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      ANEXO XII 

Proa de Navio 
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      ANEXO XIII 

Elevador Furnas 
 

 


