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1  APRESENTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO 
DO ESTADO DO PARANÁ

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

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), estabelecida pela Lei nº 6.938/1981, preconiza a 
conservação, preservação, melhoria e recuperação ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, 
condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade 
da vida humana. Para tal, segue princípios e objetivos que buscam a compatibilização do desenvolvimento 
socioeconômico com a qualidade do meio ambiente e o equilíbrio ecológico.

Seguindo tais preceitos, a PNMA sanciona o zoneamento ambiental como um dos seus instrumentos 
para efetivação da política ambiental brasileira. Destaca-se que tal zoneamento, em face dos objetivos e 
princípios considerados, extrapola os limites conceituais do termo ambiental, direcionando-se para uma 
análise integrada, na qual o binômio “ecológico e econômico” se concretiza como uma possibilidade de 
compreensão e análise do ambiente físico e dos processos antrópicos atuantes. Isso ocorre por meio da 
articulação das subáreas do conhecimento e suas respectivas modalidades teórico-metodológicas a uma 
perspectiva conjuntiva baseada na interdependência dos fenômenos físicos, bióticos, econômicos, sociais e 
culturais, na tentativa de intervir, reformular e auxiliar no planejamento ambiental e na gestão territorial.

Assim, por meio do Decreto Federal nº 4.297/2002, estabelecem-se os critérios mínimos para o 
Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE). É importante destacar que o ZEE é um instrumento de organização 
do território a ser adotado tanto pelos investidores públicos quanto pelos privados, visando assegurar a 
qualidade ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população. Para 
tal, é fundamental considerar, na sua elaboração, as abordagens ambiental e ecológica, social e econômica, 
uma vez que o território é dividido em zonas de acordo com as necessidades de proteção, conservação e 
desenvolvimento. Portanto, é um instrumento para racionalizar a ocupação e redirecionar as atividades, 
servindo de subsídio às estratégias e ações de planos regionais em busca do desenvolvimento sustentável.

A concepção da ideia de um desenvolvimento compatível com as diretrizes ambientais não é nova. 
Existem muitas iniciativas que abordam essa temática, tais como a PNMA, já mencionada; o estímulo à 
criação de Áreas de Proteção Ambiental na década de 1990; o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, 
criado pelo Decreto Federal nº 96.660 de 1988; além das experiências de projetos como o RADAMBRASIL e, 
também, zoneamentos e diagnósticos de diversas áreas do país executados ao longo da década de 1990 pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelos órgãos ambientais e de planejamento estaduais.

No entanto, somente a partir de 1990 é que a preocupação em elaborar zoneamentos ganhou maior 
destaque, tendo em vista o aprimoramento de métodos e estratégias para torná-lo mais efetivo, útil e 
eficaz, tanto para o planejamento e orientação das ações, quanto para a ocupação adequada dos espaços e 
redirecionamento das atividades já existentes. 

No Estado do Paraná, desde a década de 1990, o ZEE é discutido por diversos técnicos de instituições 
governamentais, na tentativa de clarificar e desenvolver o pensamento crítico sobre a elaboração de um 
programa que aborde a necessidade emergente de conservação e proteção ambiental, juntamente com o 
desafio de apoiar o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

As discussões, diálogos e seminários desse período auxiliaram a consolidação do conhecimento1 tendo 
em vista a realidade socioambiental do Estado. Assim, foi elaborado em 2007, pelo Instituto de Terras, 
Cartografia e Geociências (ITCG), o Termo de Referência do ZEE do Estado do Paraná, com base nas Diretrizes 
Metodológicas para o ZEE do Brasil, redigidas pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), em 2006.

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

1.1  CONTEXTUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO 
 NO ESTADO DO PARANÁ

Após longo período de discussões sobre a temática ambiental e socioeconômica do Estado do Paraná, em 
julho de 2010 foi instituído o Decreto nº 7.750, que dispõe sobre a elaboração do ZEE e a criação da Comissão 
Coordenadora do Programa, que possui atribuição de acompanhar a execução dos trabalhos, sendo composta 
por representantes titulares e suplentes das seguintes instituições: 

 Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA)
 Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPL)
 Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB)
 Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul (SEIM)2

  Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano (SEDU/PARANACIDADE)
  Instituto de Terras, Cartografia e Geociências (ITCG)
  Instituto Ambiental do Paraná (IAP)
  Instituto das Águas do Paraná (AGUASPARANÁ)
  Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES)
  Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER)
  Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR)
  Serviço Geológico do Paraná (MINEROPAR)

A partir dos indicados para a participação na Comissão Coordenadora, criou-se a Comissão Executora do 
ZEE, composta por profissionais especializados em diferentes áreas, com atribuição de definir procedimentos 
metodológicos a serem adotados para sua elaboração, considerando diretrizes metodológicas recomendadas 
pelo Ministério do Meio Ambiente, além de executar atividades técnico-científicas necessárias para elaboração 
do zoneamento, tendo em vista o diagnóstico, o prognóstico e as recomendações gerais e específicas para 
cada uma das zonas estabelecidas. A constituição de uma Comissão Executora Estadual está de acordo com 
o exigido pelo Ministério do Meio Ambiente e previsto no Decreto Federal s/nº de 28 de dezembro de 2001 
e no Decreto nº 4.297, de 2002.

Para a Comissão Executora, além das secretarias e instituições estaduais citadas, foram convidadas para 
auxiliar nas demandas do programa, durante o período de 2011 a 2014, as seguintes instituições:

  Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL)
  Secretaria Estadual de Turismo (SETU)
  Secretaria de Estado da Cultura (SEEC)
  Sistema Meteorológico do Paraná (SIMEPAR)
  Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
  Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR)
  Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
  Unidade Sul do Serviço Florestal Brasileiro (SFB)
 Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Paraná
 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)

Compete ao Instituto de Terras, Cartografia e Geociências a coordenação geral das atividades vinculadas 
ao ZEE. No entanto, sua elaboração demanda um efetivo esforço de compartilhamento institucional, voltado 
à integração das ações e políticas públicas territoriais, bem como à articulação com a sociedade civil, 
congregando os interesses em torno de um pacto pela gestão do território.

A Comissão Executora recebeu orientação técnico-científica do Prof. Dr. Jurandyr Luciano Sanches Ross, 
que possui conhecimento específico e especializado em zoneamento ambiental e ordenamento territorial, 
por meio de investigação e análise das variáveis físico-naturais e socioeconômicas integradas, além de 
experiência na elaboração de zoneamentos Ecológico-Econômicos de outros estados brasileiros.

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

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2006), o ZEE deve estar orientado e delineado 
para auxiliar na formulação de políticas de planejamento, ordenação e gerenciamento do território, tendo 
em vista os diversos níveis decisórios, bem como, a proposta de soluções de proteção ambiental e de 
desenvolvimento que considerem a melhoria das condições de vida da população e a redução dos riscos de 
perda do patrimônio natural.

Portanto, o ZEE corresponde a um mecanismo integrador da realidade territorial cada vez mais complexa 
e dinâmica, que dispõe de um diagnóstico e de uma proposição de diretrizes que oriente os esforços de 
investimento do governo e da sociedade civil, considerando para tal as potencialidades e restrições das 
áreas definidas como zonas e tratadas como unidades de planejamento (BRASIL, 2006).

Assim, a elaboração de um ZEE, além de proporcionar a racionalização da ocupação e o redirecionamento 
das atividades socioeconômicas, tem as finalidades de:

 elaborar um diagnóstico socioambiental integrado, envolvendo as relações sociedade-natureza para 
possibilitar a identificação de zonas, a partir das quais se possa definir as diretrizes preservacionistas, 
conservacionistas e de desenvolvimento econômico e social;

 subsidiar os processos de planejamento, norteados pelos princípios da conservação ambiental e do 
desenvolvimento social e econômico, visando à implementação de políticas públicas integradas, de 
planejamento regional e de ordenamento territorial;

 servir de apoio técnico, científico e operacional aos gestores públicos, entidades privadas e 
comunidade;

 auxiliar na elaboração de planos, programas e projetos, propondo alternativas para a tomada de 
decisão, segundo o enfoque da compatibilização das atividades socioeconômicas com o ambiente 
natural.

Atingindo tais objetivos, o ZEE torna-se:
 instrumento técnico de informação sobre o território, indispensável para planejar a ocupação racional 

e o uso sustentável dos recursos naturais, segundo o enfoque da compatibilização das atividades 
econômicas com o meio ambiente;

 instrumento corretivo e preventivo capaz de identificar e categorizar as potencialidades e 
vulnerabilidades do território; 

 instrumento político que possibilita o aumento da eficácia da intervenção pública na gestão do 
território, incluindo maior efetividade nas negociações entre as várias esferas de governo e a 
sociedade civil.

O ZEE, normatizado pelo Decreto Federal 4.297/2002, sendo um instrumento para o planejamento 
territorial, tanto na perspectiva ecológica quanto econômica, tem suporte legal no artigo 174, da Constituição 
Federal, que afirma: “como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá na forma 
da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este estratégico para o setor público e 
indicativo para o setor privado”. A Lei Federal 6.938/1981, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, 
no artigo 9°, item 2, destaca que constitui instrumento da PNMA, entre outros, o zoneamento ambiental.

Nessa direção, o ZEE-PR consubstancia-se em documento de suporte ao Estado, cujas diretrizes/
recomendações são estratégicas para o setor público (Estado e Municípios) e indicativas para o setor privado. 
Dessa forma, o zoneamento não é autossuficiente para estabelecer políticas socioambientais. É necessário, 
também, promover medidas complementares, de caráter institucional ou até mesmo de intervenção, a fim de 
reafirmar as diretrizes sugeridas para disciplinar e/ou reordenar as atividades nos espaços físico-territoriais 
do Estado do Paraná. Tais diretrizes devem ser compreendidas como orientações alternativas dos novos 
processos desejáveis, que visam dar ao planejamento ambiental territorial uma perspectiva dinâmica e 
realista das forças atuantes no território regional, incorporando a dimensão ambiental, socioeconômica e 
cultural.

1.3 ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO ESTADO DO PARANÁ

A elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico deve partir da adoção de uma metodologia de trabalho 
baseada na compreensão integrada das características dos ambientes naturais, das realidades socioeconômicas 
e dos aspectos jurídico-institucionais. Deve identificar e analisar esses elementos nos diferentes âmbitos 
da realidade, sob a perspectiva da dinâmica do processo de ocupação humana e das relações econômicas e 
sociais. A compreensão integrada associada ao diagnóstico e às diretrizes pactuadas para a ação contribuem 
para a orientação dos esforços de investimentos do governo e da sociedade civil, segundo as peculiaridades 
das áreas definidas como zonas e tratadas como unidades de planejamento territorial.

Para sistematizar os dados cartográficos necessários para elaboração do diagnóstico dos componentes 
físico-naturais e dos socioeconômicos, como também as demais informações de suporte para a compreensão 
do espaço geográfico paranaense, adotou-se como escala cartográfica de trabalho para a elaboração do ZEE, 
a escala de 1:250.000. Esta escala é compatível com o planejamento regional, considerando-se o zoneamento 
como ponto de partida de um processo de planejamento cuja evolução possivelmente demandará estudos 
mais detalhados. 

A área do Estado do Paraná (figuras 1.1 e 1.2) possui aproximadamente 19.988.066 hectares 
(199.880,667km2). Localizado na região Sul do país, entre as latitudes 22° 30’ S e 26° 40’ S e longitudes 54° 
30’ W e 48° 00’ W, é composto por 399 municípios.

É pertinente salientar que a metodologia do ZEE foi inicialmente aplicada na região litorânea do Estado 
do Paraná, a qual compreende um segmento natural que corresponde à sua primeira divisão taxonômica. O 
litoral apresenta peculiaridades quando comparado às demais regiões naturais (Primeiro, Segundo e Terceiro 
Planaltos), e também nos aspectos socioeconômicos, compondo um importante espaço geográfico, onde a 
complexidade ambiental e os problemas decorrentes da falta de ordenamento das atividades socioeconômicas 
foram motivadores para a elaboração do ZEE PR-Litoral, sendo a escala adotada 1:50.000. 
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FIGURA 1.2 – MAPA POLÍTICO 
FONTES: ITCG, 2014
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FIGURA 1.1 – MAPA DA AMÉRICA DO SUL

FONTE: Mapa da América do Sul: Map Resources,2005 | Mapa do Estado do Paraná: ITCG, 2012
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2  CONCEPÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA

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

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

2.1  ASPECTOS CONCEITUAIS DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO

Estudos integrados de um determinado território pressupõem o entendimento da dinâmica de 
funcionamento do ambiente natural com a intervenção das ações humanas. Assim, a elaboração de um ZEE deve 
partir da adoção de conceitos e de metodologia de trabalho baseada na compreensão das características e da 
dinâmica do ambiente natural e da dinâmica socioeconômica, possibilitando uma síntese do conhecimento 
acerca da realidade pesquisada (ROSS et al.,1995).

Os arranjos atuais das atividades humanas, materializados no espaço geográfico, podem ser compreendidos 
a partir de uma análise integrada das variáveis físicas, bióticas, sociais e econômicas. 

Essa análise integrada remete ao conceito de sistemas, de totalidade, que pode ser compreendido como 
a possibilidade de analisar, compreender e intervir no espaço geográfico em sua totalidade. 

Segundo Silva e Perez Filho (2007), a concepção sistêmica foi primeiramente formulada e conceituada 
por Bertalanffy, que substituiu os fundamentos da concepção por visão sistêmica, “cujos fundamentos 
são carregados de aspectos físicos e biológicos, o que não invalida sua utilização em outras áreas do 
conhecimento” (p.262). Bertalanffy (2013, p.57) afirma que:

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

De acordo com Morin (2008), o sistema possui mais do que seus componentes considerados de maneira 
isolada ou justaposta. Deve-se considerar a organização do sistema, a própria unidade global (o todo) e, 
por fim, as qualidades e propriedades novas que emergem da organização social e da unidade global. Afirma, 
ainda, que o sistema compreendido a partir da inter-relação de elementos constituindo uma entidade ou uma 
unidade global permite a interpretação de duas características principais: a primeira é a inter-relação dos 
elementos, e a segunda é a unidade global constituída por esses elementos em inter-relação. Assim, acentua-
se ora o aspecto de totalidade ou globalidade, ora o aspecto relacional.

Morin (2008) relata que, além das ideias supracitadas, é necessário correlacioná-las à ideia de organização, 
ou seja, o encadeamento de relações entre componentes ou indivíduos, que se tornam elementos de um todo, 
assegurando certa possibilidade de duração apesar de perturbações aleatórias. 

Para Christofoletti (1999), os sistemas se expressam em unidades complexas, as quais englobam 
estruturação, organização, funcionamento e dinâmica dos elementos que compõem o meio físico, biótico, social 
e econômico. Afirma ainda que “os grupos humanos devem compreender as características e o funcionamento 
dos sistemas do meio ambiente e evitar reproduzir ações que provoquem rupturas no equilíbrio, ocasionando 
os impactos que ultrapassam a estabilidade existente” (p.2).

Saliente-se, desse modo, que as unidades complexas possuem propriedades comuns, sendo que a condição de 
cada unidade é controlada, condicionada ou dependente da condição das demais unidades, ou seja, os sistemas 
não atuam de modo isolado, mas funcionam dentro de um ambiente e fazem parte de um conjunto maior.

Portanto, segundo Morin (2008, p.135):

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

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

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

Segundo Camargo e Guerra (2007), os sistemas do planeta Terra, em evolução complexa e conjunta, são 
individualmente elementos com identidade própria e que formam um todo.

Apesar da relevância da discussão epistemológica, acerca do conceito de sistema e das teorias inerentes, 
é fundamental pensarmos na aplicabilidade para a compreensão e análise do espaço geográfico, o qual é 
representado pela integração sociedade-natureza.

Ross (2009) afirma que o entendimento do espaço geográfico precisa ser apreendido tanto pela perspectiva 
atual e histórica da sociedade como pela herança genética e dinâmica da natureza. Nem a sociedade nem a 
natureza podem ser tratadas e consideradas como elementos estáticos ou como algo imutável. Tal afirmativa 
justifica-se uma vez que ambos estão em permanente condição de transformação, sendo que suas dinâmicas 
atuais, apesar de tempos e ritmos diferentes, são apenas um recorte temporal no processo histórico da 
natureza e da sociedade.

Segundo o autor supracitado, o espaço geográfico é multidimensional, uma vez que envolve a complexidade 
da dinâmica da sociedade, que se manifesta concretamente em um determinado território e depende sempre 
do suporte da natureza, que é dinâmica, complexa e de grande diversidade. 

Dessa forma, é indispensável a integração das variáveis físico-bióticas e socioeconômicas para o 
entendimento do espaço geográfico. Tal ação precede da obtenção de um conjunto de informações, elaborado 
e organizado, que subsidie o desenvolvimento de ações de planejamento e gestão ambiental para os diferentes 
espaços territoriais. A integração permite a conservação, preservação e recuperação da natureza, ao mesmo 
tempo em que possibilita o desenvolvimento econômico e social com bases sustentáveis (ROSS, 2009).

Para tanto, são fundamentais pressupostos metodológicos baseados na perspectiva de propor estruturação 
de um sistema de planejamento capaz de orientar as atividades econômicas e as ações de ordenamento 
territorial, envolvendo a articulação institucional dos diferentes agentes promotores e modificadores do 
meio ambiente. Os procedimentos adotados professam a visão interdisciplinar do conhecimento da realidade, 
capaz de produzir a definição de normas eficazes de uso e cobertura da terra, além de estabelecer diretrizes 
gerais e específicas de desenvolvimento que respeitem e considerem os diferentes níveis de sustentação dos 
recursos naturais (ROSS, 2006). 

Nesse sentido é que se torna viável a elaboração de um zoneamento Ecológico-Econômico, uma vez que 
possibilita o desenvolvimento socioeconômico das regiões, a melhoria na qualidade de vida da população, a 
utilização racional do território, a gestão sustentável dos recursos naturais e a proteção do meio ambiente.

Segundo Becker e Egler (1997), o ZEE, por seguir uma metodologia integradora, torna-se um instrumento 
básico para o desenvolvimento sustentável, na medida em que incorpora as dimensões ambiental e produtiva, 
considerando o desenvolvimento humano e a consolidação institucional.

Raffestin (1993) lembra que a gestão do território é o resultado do ordenamento territorial, buscando 
conciliar as políticas públicas setoriais para racionalizar o uso dos recursos e a ocupação do espaço, de 
acordo com uma avaliação da sustentabilidade do desenvolvimento a mais longo prazo.

A sustentabilidade é uma premissa básica considerada na operacionalização do ZEE, uma vez que auxilia 
na identificação das potencialidades e limitações ecológicas, econômicas e sociais. Nesse mesmo contexto 
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3  COMPONENTES DA GEODIVERSIDADE

Camila Cunico, Instituto de Terras e Cartografia do Paraná – ITCG
Marciel Lohmann, Sistema Meteorológico do Paraná – SIMEPAR

Jurandyr Luciano Sanches Ross, Orientador Técnico-Científico do ZEE-PR

O estudo do meio físico na perspectiva do conceito da geodiversidade é relativamente novo. Sua 
utilização mais frequente inicia-se a partir dos anos de 1990, consolidando-se ao longo dos últimos anos 
dessa década. Na literatura estrangeira, a geodiversidade tem sido aplicada com maior ênfase nos estudos 
de geoconservação. 

Entre os estudiosos da geodiversidade, destaca-se Eberhard (1997), que a define como a diversidade 
natural relacionada aos aspectos geológicos, geomorfológicos e pedológicos. A diversidade natural (ou 
paisagem natural) estaria em constante dinâmica dada a atuação de processos de natureza geológica, 
biológica, hidrológica e atmosférica. 

Outra conceituação que também merece destaque é a de Gray (2005). O autor afirma que o estudo 
da geodiversidade tem como principal objetivo valorizar o conhecimento, a descrição e a conservação do 
patrimônio natural, por meio da avaliação de aspectos geológicos (minerais, rochas e fósseis), geomorfológicos 
(formas de relevo, materiais e processos morfológicos) e pedológicos (solos). Apesar de essa definição 
ser semelhante à anterior, esse autor estende a aplicabilidade do conceito aos estudos de planejamento 
territorial, ainda que com ênfase na geoconservação (GRAY, 2004).

Segundo Brilha (2005), a geodiversidade se relaciona a uma variedade de ambientes, fenômenos, 
processos e elementos abióticos da Terra, evidenciando tempos passados e atuais. Resulta da interação de 
diversos fatores, como as rochas, o clima, os seres vivos, entre outros, explicando o surgimento de paisagens 
distintas em todo o mundo.

De acordo com Silva et al. (2008), no Brasil, o conceito de geodiversidade é desenvolvido praticamente 
de forma simultânea com outros países, porém, ressaltando-se aqui um caráter mais aplicado ao planejamento 
territorial. Xavier da Silva e Carvalho Filho (2001) definem tal conceito a partir da variabilidade das 
características ambientais de um recorte geográfico, cabendo ao pesquisador selecionar as variáveis que 
melhor determinam a geodiversidade local, tendo como base os estudos sistemáticos do meio físico e a base 
de dados temáticos disponíveis.

Corroborando a consolidação do conceito de geodiverdidade, a Companhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais/Serviço Geológico do Brasil – CPRM (2006) define geodiversidade como o estudo da natureza 
abiótica constituída por uma variedade de ambientes, composição, fenômenos e processos geológicos que 
dão origem às paisagens, rochas, minerais, águas, fósseis, solos, clima e outros depósitos superficiais que 
propiciam o desenvolvimento da vida na Terra, tendo como valores intrínsecos a cultura, o estético, o 
econômico, o científico, o educativo e o turístico.

Para Manosso e Ondico (2012), a variação ou diversidade dos elementos abióticos contidos na estrutura 
de uma paisagem pode ser entendida como geodiversidade. Esse termo procura atender à necessidade dos 
pesquisadores da área de geociências ao se referirem ao complexo físico da paisagem. Ainda, segundo os 
autores, a geodiversidade de uma área apresenta grande amplitude, ocorrendo desde a escala microscópica, 
como no caso dos minerais, até a grande escala, como montanhas, formações rochosas, feições geomorfológicas 
e processos ativos.

Kozlowski (2004) refere-se ao conceito abordado como a variedade natural da superfície terrestre, 
incluindo os aspectos geológicos, geomorfológicos, pedológicos, águas superficiais, bem como outros 
sistemas surgidos como resultado dos processos naturais endógenos e exógenos e da atividade humana.

Como se pode perceber, há uma grande variedade de definições, ou seja, trata-se de um conceito 
polissêmico, apesar dos avanços teóricos já obtidos, principalmente nos últimos 20 anos. Conforme Silva 
(2012), esse conceito já foi definido em diferentes contextos, abrangendo diferentes aspectos, desde aqueles 
mais restritivos, que consideram somente a diversidade de rochas e formas, até os mais amplos, incluindo 
relações, propriedades, interpretações e sistemas. Nesse caso, podemos incluir elementos da hidrosfera, 
além de resultados antrópicos como integrantes da geodiversidade.

Portanto, para o relatório técnico-científico do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Paraná, 
a definição de Serrano e Ruiz-Flaño (2007) é mais adequada, uma vez que considera a variedade da natureza 
abiótica, incluindo os elementos litológicos, geomorfológicos, pedológicos, hidrológicos, assim como outros 
sistemas, gerados como resultado de processos naturais (endógenos e exógenos), e as atividades humanas.

É importante salientar que o conhecimento da geodiversidade de um espaço geográfico é fundamental 
para as ações de planejamento, tendo em vista que possibilita, de maneira mais segura, identificar as 
aptidões e restrições associadas aos diferentes componentes físico-naturais, bem como os usos adequados 
e inadequados. 

Além de tais características, destaca-se também o fato de que conhecer a geodiversidade local amplia a 
possibilidade de melhor estimar os recursos minerais, os riscos geológicos e as paisagens naturais inerentes, 
as quais são compostas por diferentes tipos de rochas, relevo, solos, hidrografia e clima. Assim, constitui um 
diagnóstico do meio físico-natural, bem como de sua capacidade de suporte para as atividades econômicas 
com bases sustentáveis, auxiliando os planejadores e gestores do território na tomada de decisões acertadas, 
com bases técnico-científicas quanto ao uso adequado dos espaços geográficos.

Em um trabalho inédito publicado por Pereira et al. (2013) para o Estado do Paraná, os autores 
desenvolveram um método para avaliação quantitativa da geodiversidade. Este baseia-se na sobreposição 
de mapas em escalas que variam de 1:500.000 até 1:650.000, com o Índice de Geodiversidade definido como 
sendo a soma de cinco índices parciais, os quais representam os principais componentes da geodoversidade, 
incluindo a geologia (estratigrafia e litologia), geomorfologia, paleontologia e pedologia. O último índice 
abrange ocorrências minerais de geodiversidade, como pedras preciosas e metais, minerais energéticos e 
industriais, águas minerais e nascentes. Como resultado desse trabalho, verificou-se que os maiores índices de 
geodiversidade foram identificados no leste do Estado, resultado da variedade de formações paleontológicas 
do Paleozóico, bem como da presença de minerais industriais (caulim e pegmatitos), minerais metálicos e 
nascentes.

No Paraná é possível encontrar domínios geológicos e morfoestruturais, como o Cinturão Orogênico do 
Atlântico, as Bacias Sedimentares Cenozóicas e a Bacia Sedimentar do Paraná, que por ação intempérica 
(química, física ou biológica), associada à gênese das rochas, promove distintas fisionomias de relevo. 
Consequentemente, destaca-se a variabilidade pedológica existente no Estado que, interpretada sob a 
ótica da geociência, auxilia na identificação de áreas com distintos graus de fragilidade. Além disso, o 
Paraná também é privilegiado do ponto de vista dos recursos hídricos e apresenta peculiaridades quanto às 
condições climáticas.

Nesse item do Zoneamento Ecológico-Econômico, serão abordados os cinco componentes analisados da 
geodiversidade: Geologia, Geomorfologia, Pedologia, Climatologia e Recursos Hídricos.
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QUADRO 3.1.1 – UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS DO ESTADO DO PARANÁ E ZONAS DE REFERÊNCIA

Era Unidade Lito-Estratigráfica Litologias Ocorrências Jazidas/Minas Área (Km2) % do Estado Zonas de Referência Observações

QUATERNÁRIO

1,8 Ma
Sedimentos recentes Areias, cascalhos, argilas, arcósios, turfeiras Agregados minerais (areia e cascalho), argila (para 

cerâmica) 6.377 3,2

Planície Litorânea
Paranavaí-Umuarama
RMC Sul
Prudentópolis – Jaguariaíva

Ocorrência de areia e argila para a construção civil
Necessidade de zoneamento: uso x preservação

Vulnerabilidade alta – aluviões

QUATERNÁRIO/ 
TERCIÁRIO

65 Ma

Formação Alexandra
Areias arcosianas
Cascalhos
Argilas

Planície Litorânea

Formação Guabirotuba Argilitos, arcósios, areias arcosianas 
(conglomerados) Argilas bentoníticas 2.931 1,5 RMC Sul Ocorrência de argilas expansíveis

Alta suscetibilidade à erosão

MESOZÓICO

251 Ma

Grupo Bauru – Formação Caiuá Arenitos finos
Lamitos (pouco) Areia para construção civil

23.520 11,8 Paranavaí – Umuarama Fósseis da fauna mesozóica
(Pterossauros e pegadas de dinossauros)Grupo Bauru – Formação Sto Anastácio Arenitos finos Areia para construção civil

Grupo Bauru – Formação Adamantina Arenitos lamíticos Areia para construção civil

Intrusivas alcalinas Sienitos, fonólitos, carbonatitos, diques básicos Fosfato, terras raras, fluorita, rocha ornamental Campo Largo – Adrianópolis

Grupo São Bento – Formação Serra Geral Basaltos, diques e soleiras de diabásio, gabro, 
riodacitos

Agregados minerais, ametista, ágata, cobre, argila, 
água mineral 104.043 52,7

Terra roxa
Latossolos
Aquífero Serra Geral (água mineral)

Grupo São Bento – Formação Botucatu Arenitos avermelhados Areia para construção civil e industrial
Águas termais 2.790 1,4

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

Área aflorante – zona de recarga do Aquífero Guarani

Aquífero Guarani – em profundidade a oeste

Grupo São Bento – Formação Piramboia Arenitos com camadas de argilitos e siltitos e 
conglomerados (pouco)

Areia para construção civil e industrial
Águas termais

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

Aquífero Guarani em profundidade
Área aflorante – recarga do Aquífero Guarani

PALEOZÓICO

Grupo Passa Dois – Formação Rio do Rastro Siltitos, arenitos, calcarenitos, argilitos e siltitos. Calcário (corretivo agrícola) e argila (para 
cerâmica vermelha) 6.378 3,2

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

Grupo Passa Dois – Formação Teresina
Siltitos acinzentados, arenitos finos, folhelhos, 
calcarenitos. (ocorrências de calcários oolíticos e 
coquinas).

Calcário (para corretivo agrícola), argila (para 
cerâmica vermelha) 6.776 3,4

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

Jazidas de calcário para corretivo agrícola

Grupo Passa Dois – Formação Serra Alta Argilitos, folhelhos, siltitos escuros com 
concreções calcíferas. Argila (para cerâmica vermelha)

2.790 1,4

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

Grupo Passa Dois – Formação Irati Argilitos e folhelhos escuros, pirobetuminosos, 
calcários margosos.

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

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

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

Grupo Guatá – Formação Palermo Siltitos, siltitos arenosos e arenitos. Argila (para cerâmica vermelha)

4.783 2,4

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

Grupo Guatá – Formação Rio Bonito Arenitos, siltitos, argilitos, folhelhos carbonosos, 
camadas de carvão e conglomerados (pouco).

Carvão
Urânio
Calcário (corretivo agrícola)

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

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

12.952 7,0

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

Arenitos dos parques estaduais de Vila Velha e Lapa

Grupo Paraná – Formação Ponta Grossa Folhelhos, siltitos, localmente betuminosos e 
arenitos. Argila (para cerâmica vermelha) 1.993 1,0 Prudentópolis – Jaguariaíva

Campo Largo – Adrianópolis
Fósseis da Fauna Malvinocráfica
Potencial para geração de gás de folhelho

Grupo Paraná – Formação Furnas Arenitos, arenitos conglomeráticos, 
conglomerados, siltitos (pouco).

Areia
Caulim
Água subterrânea (aquífero)

4.185 2,1
Prudentópolis – Jaguariaíva
Campo Largo – Adrianópolis
RMC Sul

Forma a Escarpa Devoniana
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conclusão

Era Unidade Lito-Estratigráfica Litologias Ocorrências Jazidas/Minas Área (Km2) % do Estado Zonas de Referência Observações

PALEOZÓICO
(continuação)

542 Ma

Grupo Rio Ivaí
Formação Iapó Diamictitos e siltitos Prudentópolis – Jaguariaíva

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

Agregados minerais Ouro
Argila para cerâmica branca
Rocha ornamental

797 0,4 Prudentópolis – Jaguariaíva
Campo Largo – Adrianópolis

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

Ouro
Agregados minerais 199 0,1 RMC Sul

NEOPROTERO-
ZÓICO

Complexos Graníticos Três Córregos e 
Cunhaporanga Granitos, granodioritos

Agregados minerais
Rocha ornamental
Ouro
Caulim

4.385 2,2
Prudentópolis – Jaguariaíva
Campo Largo – Adrianópolis

Suíte Álcali Granitos Granitos Agregados minerais
Rocha ornamental

996 0,5

RMC Sul
Serra do Mar

Suíte Sieno-Granitos Granitos e sienitos

Ouro
Agregados minerais
Saibro
Tungstênio
Cassiterita

Campo Largo – Adrianópolis

Suíte Monzogranitos Granitos 
Agregados minerais
Rocha ornamental
Saibro.

199 0,1 Campo Largo – Adrianópolis Serra do Mar

Granitos alasquíticos 
Granitos de anatexia Granitos

Agregados minerais
Rocha ornamental
Saibro

597 0,3 RMC Sul

Cinturão granítico Piên – Mandirituba Granitos Serra do Mar

Batólito Paranaguá (granitos Rio do Poço, 
Morro Inglês e Canavieiras-Estrela) Granitos Agregados minerais Rocha ornamental

Saibro Serra do Mar Serra da Prata

Grupo Açungui -
Sequência Antinha

Metassiltitos, metarenitos, metarritmitos, 
metacalcários e metaconglomerados

Calcário calcítico
(para cimento) 199 0,1 Campo Largo – Adrianópolis

NEOPROTERO-
ZÓICO

(continuação)

1,0 Ba

Grupo Açungui -
Formação Votuverava

Metassiltitos, quartzitos, metarritmitos, 
metacalcários, filitos

Calcário calcítico (para cimento)
Chumbo, zinco, prata
Sericita filito

1.594 0,8 Campo Largo – Adrianópolis
Calcários para a indústria do cimento e rochas 
encaixantes das mineralizações de chumbo do Vale do 
Ribeira (minas de Panelas, Rocha, etc.)

Grupo Açungui -
Formação Capiru

Metadolomitos, metassiltitos, filitos, 
metargilitos, metarritmitos

Calcário dolomítico (cal e corretivo agrícola)
Sericita filito
Rocha ornamental (mármore)

996 0,5 Campo Largo – Adrianópolis
Calcário dolomítico para a indústria de cal e corretivo 
agrícola

Grupo Açungui -
Formação Itaiacoca

Metadolomitos, metassiltitos, filitos, 
metargilitos, metarritmitos

Calcário dolomítico (cal e corretivo agrícola)
Sericita filito
Rocha ornamental (mármore)
Talco 1.395 0,7

Campo Largo – Adrianópolis
Prudentópolis – Jaguariaíva

Calcário dolomítico para a indústria de cal e corretivo 
agrícola
Talco

Grupo Açungui -
Sequência Abapã

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

Campo Largo – Adrianópolis

Metabasitos Metabasitos Campo Largo – Adrianópolis

MESOPROTERO-
ZÓICO

1,6 Ba

Grupo Setuva -
Formação Água Clara

Metacalcários, calcoxistos, quartzitos, quartzo-
mica-xistos, metatufos, formações ferro-
manganesíferas

Calcário calcítico
Saibro
Ouro (potencial) 797 0,4 Campo Largo – Adrianópolis

Grupo Setuva
Formação Perau

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

Chumbo, zinco, prata
Barita
Ouro 797 0,4 Campo Largo – Adrianópolis Minas de chumbo e zinco do Vale do Ribeira (Perau, 

Pretinhos, Canoas)

PALEOPROTERO-
ZÓICO E 

ARQUEANO

4,0 Ba

Complexo Atuba Gnaisses e migmatitos Agregados minerais
Ouro 6.377 3,3

Campo Largo – Adrianópolis
Serra do Mar
RMC Sul

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

Agregados minerais
Ouro
Ferro
Rocha ornamental

597 0,3 Serra do Mar
RMC Sul

FONTE: O autor, 2014
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Polystictus pectoralis – PAPA-MOSCAS-CANELA
É uma espécie sazonal bastante rara no Estado. Segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado 

do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria de “espécie com dados insufi cientes” (DD), e 
sua presença consta tanto no litoral quanto no interior. Existem registros para os municípios de Paranaguá, 
Pontal do Paraná e Tibagi (BORNSCHEIN et al., 1993, 1994; KRUL; MORAES, 1994; BORNSCHEIN; REINERT, 
1997; STRAUBE et al., 2004). No Parque Estadual do Guartelá foram observados e fotografados dois indivíduos 
em campo natural invadido por Brachiaria decumbens (M. R. Bornschein, M. R. Bornschein e B. L. Reinert, 
comentário pessoal, in BENCKE et al., 2006).

Culicivora caudacuta – PAPA-MOSCAS-DO-CAMPO
Apesar de ser uma espécie rara em maior parte de sua distribuição, ocorre ainda com frequência em 

locais que mantêm seu habitat preferencial. Segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do 
Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria de “espécie vulnerável” (VU). Em Jaguariaíva é 
encontrada durante todo o ano, tanto nas margens de pequenos riachos e em áreas de campos naturais como 
no cerrado arbustivo; já Anjos e Graf (1993) a consideram eventual em Palmeira. Os registros conhecidos do 
papa-moscas-do-campo indicam sua ocorrência para as seguintes localidades: várzeas da Região Metropolitana 
de Curitiba, em São José dos Pinhais (BORNSCHEIN et al., 1998; R. L. M. Sobânia, E. W. Patrial e R. E. F. 
Santos, observação pessoal); Piraquara e Quatro Barras (P. Scherer Neto, observação pessoal); Fazenda Santa 
Rita em Palmeira (ANJOS, 1992; ANJOS et al., 1997b); Parque Estadual de Vila Velha (P. Scherer Neto et al.,
observação pessoal) e outras localidades em Ponta Grossa (R. L. M. Sobânia, E. W. Patrial, R. E. F. Santos,
observação pessoal); Jaguariaíva (C. F. Ribas e E. Carrano, comentário pessoal; SANTOS, 2007) e Piraí do Sul 
(R. E. F. Santos, observação pessoal; E. Carrano, comentário pessoal). Embora seja uma espécie incomum no 
Estado, é encontrada com frequência em Jaguariaíva, apresentando aparentemente populações ainda viáveis 
(R. E. F. Santos, observação pessoal). Nesta região já foi vista habitando até mesmo campos tomados por 
brachiaria (R. E. F. Santos, observação pessoal).

Xolmis dominicanus – NOIVINHA-DE-RABO-PRETO
Apesar de não ser considerada ameaçada no Paraná, as populações desta espécie, aparentemente, estão 

em declínio acentuado devido à destruição dos campos nativos e várzeas dos quais depende. A distribuição 
da noivinha-de-rabo-preto acompanha as áreas originalmente cobertas pelos campos naturais. Ocorre desde 
localidades próximas a Curitiba, como Mandirituba (C. F. Ribas e R. E. F. Santos, observação pessoal) até os 
extremos norte (Sengés) e sul (Palmas), contudo sempre em pequeno número de indivíduos.

Alectrurus tricolor – GALITO
No Paraná, a espécie conta com escassos registros e ocorre em baixíssimas densidades. Poucos indivíduos 

têm sido vistos isoladamente, permanecendo durante poucos meses em território paranaense. Segundo o 
Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria 
de “espécie em perigo” (EN). As informações disponíveis indicam sua ocorrência bastante pontual na Fazenda 
Santa Rita, município de Palmeira (ANJOS, 1992; ANJOS; GRAF, 1993; ANJOS; SCHUCHMANN, 1997a; ANJOS 
et al., 1997b); no Parque Estadual de Vila Velha (SCHERER NETO et al., 1994) e Represa de Alagados (ANJOS; 
SCHUCHMANN, 1997a), município de Ponta Grossa; em Jaguariaíva (PELZELN, 1871; STRAUBE, 1993; SANTOS, 
2007); e no vale do Rio Paraná (STRAUBE et al., 1996).

Anthus nattereri – CAMINHEIRO-GRANDE
Existem poucos registros da espécie no Estado. Segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado 

do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria de “espécie com dados insufi cientes” (DD) e 
talvez seja subestimada em algumas localidades devido à sua inconspicuidade. As informações disponíveis 
citam o caminheiro-grande para Invernadinha, município de Guarapuava (SZTOLCMAN, 1926); município de 
Santa Helena, em 1987 (P. Scherer Neto, observação pessoal); Fazenda Santa Rita, município de Palmeira 
(ANJOS; GRAF, 1993; ANJOS, 1992); Parque Estadual de Vila Velha, município de Ponta Grossa (A. M. K. 
Uejima, D. R. Buzzetti e C. A. F. R. Gatto, comentário pessoal); campos de Palmas (E. Carrano e R. E. F. 

Santos, observação pessoal; STRAUBE et al., 2005); Cânion do Guartelá (M. R. Bornschein e B. L. Reinert in
BENCKE et al., 2006); Parque Municipal do Iguaçu, em São José dos Pinhais (P. Scherer Neto, E. Carrano e C. 
F. Ribas, observação pessoal).

Sporophila plumbea – PATATIVA
A patativa é uma espécie muito conhecida e comumente encontrada nos campos nativos do Paraná, em 

especial nos municípios de Palmeira, Castro, Tibagi, Piraí do Sul, Ventania, Jaguariaíva, Sengés e Arapoti, onde 
ainda ocorre em número razoável (CARRANO; RIBAS, 2000; C. F. Ribas, comentário pessoal; R. E. F. Santos, 
observação pessoal). Segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 
2004) é considerada na categoria de “espécie vulnerável” (VU). A captura ilegal e a destruição dos ambientes 
onde ocorre têm ocasionado uma nítida diminuição dos registros nessas áreas (C. F. Ribas, comentário pessoal; 
R. E. F. Santos, observação pessoal).

Sporophila bouvreuil – CABOCLINHO
É uma das espécies de caboclinho mais comuns nos Campos Gerais, sendo encontrada com frequência 

durante a primavera e o verão. Segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; 
BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria de “espécie quase ameaçada” (NT). Em Jaguariaíva e Sengés é 
o caboclinho mais abundante, concentrando-se em grandes bandos (C. F. Ribas, comentário pessoal). Nos 
campos de Ponta Grossa, Castro e Tibagi também é bastante abundante (R. E. F. Santos, observação pessoal). 
Ocorre também em municípios próximos da capital, em campos úmidos da planície do Rio Iguaçu (P. Scherer 
Neto, E. Carrano e C. F. Ribas, comentário pessoal). Provavelmente suas populações estejam em declínio, pois 
a perda de habitat e a captura ilegal são fatores que vêm impactando fortemente a espécie.

Sporophila hypoxantha – CABOCLINHO-DE-BARRIGA-VERMELHA
É a espécie de Sporophila mais observada e com área de distribuição mais extensa no Paraná, podendo 

ser considerada a mais comum e abundante dentre as espécies aqui comentadas. Mas, segundo o Livro 
Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria de 
“espécie quase ameaçada” (NT). Ocorre em grande número e é uma das espécies mais numerosas nos grupos 
interespecífi cos de maneira geral. Parece manter alguns indivíduos residentes ao longo do ano todo em áreas 
de invernada, como Joaquim Murtinho, em Piraí do Sul (E. Carrano, comentário pessoal).

Sporophila palustris – CABOCLINHO-DE-PAPO-BRANCO
O caboclinho-de-papo-branco – S. palustris é a espécie do gênero mais rara no Estado, apresentando 

pouquíssimas observações. Foi encontrada em campo de várzea bem preservado do Rio Paraná, município 
de Querência do Norte (M. R. Bornschein, comentário pessoal) e no vale do Rio das Mortes, município de 
Jaguariaíva (C. F. Ribas, comentário pessoal). Posteriormente foi vista em localidade próxima desta última, 
na divisa de Jaguariaíva com Sengés (E. Carrano, comentário pessoal). É provável que os trafi cantes ilegais 
possuam mais informações desta espécie que a própria comunidade científi ca.

Sporophila cinnamomea – CABOCLINHO-DE-CHAPÉU-CINZENTO
É um dos caboclinhos mais raros que ocorrem no Paraná. Na região de Piraí do Sul forma bandos com os 

congêneres – S. hypoxantha, em capinzais mais secos, e S. collaris em campos mais úmidos, em proporções de 
3 a 5 exemplares, a cada 20-50 das outras espécies (E. Carrano, comentário pessoal). Dois machos adultos 
foram observados em ambiente de campo cerrado que acompanha o Rio das Mortes, município de Jaguariaíva, 
em um grande bando formado por S. bouvreuil, S. melanogaster e S. hypoxantha (CARRANO; RIBAS, 2000). A 
espécie também foi observada próximo ao Rio Paraná (BORNSCHEIN; REINERT, 1997) e no Parque Nacional de 
Ilha Grande (E. Carrano, comentário pessoal).

Sporophila melanogaster – CABOCLINHO-DE-BARRIGA-PRETA
No Rio Grande do Sul, onde se reproduz, a espécie é considerada comum devido à presença de uma 

grande parte da população mundial neste Estado (BELTON, 1994). Já no Paraná não é tão abundante, sendo 



 ••• 218 •••

4.3  CARACTERIZAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE DO PARANÁ

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

Uma das expressões da biodiversidade do Paraná é a fauna, com uma riqueza de espécies que refl ete a 
diversidade de biomas e ecossistemas. Esta riqueza inclui aproximadamente 10.000 espécies de borboletas e 
mariposas, 450 de abelhas, 950 de peixes, 120 de anfíbios, 160 de répteis, 770 de aves e 182 de mamíferos. 
Hoje muitas destas espécies encontram-se com algum grau de ameaça, devido a diversos fatores, como a 
fragmentação e perda de habitat, a caça e pesca predatórias, a introdução de espécies exóticas invasoras, 
os atropelamentos, entre outros fatores.

Conforme o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004), temos 167 
espécies de aves, 13 de répteis, 25 de anfíbios, 50 de peixes, 18 de abelhas, 15 de borboletas e 32 de mamíferos, 
em diversas categorias de ameaça (tabela 4.3.1).

Na revisão da lista de mamíferos em 2010, de 182 espécies avaliadas, 44 foram categorizadas sob algum 
status de ameaça.

A indicação das espécies ameaçadas de extinção constitui importante instrumento para subsidiar o 
Zoneamento Ecológico-Econômico e possibilitar a identifi cação não somente das espécies críticas, mas 
também do grau de vulnerabilidade e sua localização territorial, em zonas (fi gura 4.3.1.1). 

4.3.1 FAUNA AMEAÇADA

4.3.1.1  A SITUAÇÃO DA FAUNA NOS BIOMAS DO ESTADO

O Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) apresenta uma 
avaliação da situação da fauna nos biomas paranaenses a partir do número de espécies ameaçadas (RE, CR, 
EN, VU), quase ameaçadas (NT) ou com dados insufi cientes – DD (tabelas 4.3.1 e 4.3.2).

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

Grupo Taxonômico
Espécies ameaçadas

NT DD
RE CR EN VU TOTAL

Mamíferos 1 10 5 16 32 0 24

Aves 3 14 25 27 69 40 58

Répteis 0 0 0 3 3 0 10

Anfíbios 0 3 1 0 4 0 21

Peixes 0 2 3 17 22 3 25

Abelhas 0 6 7 5 18 0 0

Borboletas 0 6 5 4 15 0 0

TOTAL 4 41 46 72 163 43 138
FONTE: Mikich e Bérnils (2004)
NOTA: Espécies regionalmente extintas (RE), criticamente em perigo (CR), em perigo (EN), vulneráveis (VU), espécies quase ameaçadas (NT) e dados insufi cientes 
(DD). Paraná(2004)

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

Grupo Taxonômico
Espécies ameaçadas

NT DD
RE CR EN VU TOTAL

Mamíferos 1 8 7 28 44 5 59
FONTE: Mikich e Bérnils (2004)
NOTA: Espécies regionalmente extintas (RE), criticamente em perigo (CR), em perigo (EN), vulneráveis (VU), espécies quase ameaçadas (NT) e dados insufi cientes (DD).

4.3.1.2  PERCENTUAL DE ESPÉCIES AMEAÇADAS NO ESTADO POR GRUPO TAXONÔMICO

O Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004), na tabela 4.3.3, demonstra 
que os grupos com maior percentual de espécies ameaçadas no Estado (número de espécies ameaçadas/número 
total estimado de espécies) são os mamíferos e as aves, seguidos de abelhas, anfíbios, peixes, répteis e borboletas. 
Quando são incluídas no numerador também as espécies NT e DD, os mamíferos e as aves repetem-se como os 
grupos em situação mais preocupante, somando-se a eles, porém, os anfíbios, aos quais se seguem os répteis, 
peixes, abelhas e borboletas. Portanto, independentemente da análise efetuada, a ordem dos grupos manteve-se 
mais ou menos inalterada, com exceção das abelhas.

A presença dos mamíferos e das aves encabeçando essa relação pode ser parcialmente explicada pela 
presença de muitas espécies de grande e médio portes, que muitas vezes apresentam dependência de 
ecossistemas contínuos e/ou pouco alterados, já praticamente inexistentes no Estado, além de sofrerem 
grande pressão direta da caça e do comércio ilegal.

Mais importante do que identifi car quais grupos estão mais ou menos ameaçados, porém, é destacar que 
uma parcela signifi cativa da fauna ocorrente no Estado está ameaçada e, caso nada seja feito para conter 
o processo de extinção no Paraná, o resultado será a perda inestimável da diversidade biológica que hoje 
abriga.

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

Grupo taxonômico Total espécies no Estado* Total espécies 
ameaçadas** Total ameaçadas + NT +DD

Mamíferos 176 32 (18,18%) 56 (31,82%)

Aves 770 69 (8,96%) 167 (21,69%)

Répteis 154 3 (1,95%) 13(8,44%)

Anfíbios 120 4 (3,33%) 25(20,83%)

Peixes 950 22 (2,31%) 50(5,26%)

Abelhas 450 18 (4,00%) 18(4,00%)

Borboletas 10.000 15 (0,15%) 15(0,15%)
Paraná(2004)
* valores aproximados, com exceção de mamíferos e répteis
** inclui RE

Ao se examinar cada grupo taxonômico isoladamente, observa-se o que segue:

Mamíferos
 os mamíferos ameaçados ocupam em grande parte (n=14, 44%) ambientes fl orestais e campestres, 

chamados aqui de “misto”, embora um percentual signifi cativo (25%) englobe espécies estritamente 
fl orestais. Estas, porém, ocorrem em mais de uma formação fl orestal.

 os mamíferos DD ocupam principalmente o ambiente “misto”, bem como a Floresta Estacional 
Semidecidual e a Floresta Ombrófi la Densa.

Aves
 a maioria das aves ameaçadas ocorre principalmente (n=20) nos ambientes fl orestais, havendo ainda 

uma parcela signifi cativa que ocorre exclusivamente na Floresta Estacional Semidecidual (n=15).
 as espécies NT e DD também se concentram sobretudo no ambiente fl orestal (respectivamente, 17 e 

27 espécies).

Répteis
 os poucos répteis categorizados como ameaçados ocorrem nos Campos Naturais ou Estepe Gramíneo-

Lenhosa (n=2) e na Bacia do Rio Iguaçu (n=1).
 já as espécies DD dividiram-se entre os Campos Naturais e os ambientes fl orestais.
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FIGURA 4.3.1.1 - FAUNA AMEAÇADA DE EXTINÇÃO 
FONTE: MIKICH, S.B.; BÉRNILS, R.S. Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná. Curitiba: IIAP, 2004.
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 3.1.2  ARQUEANO/PALEOPROTEROZÓICO

O Arqueano, de 4,0 a 2,5 Ga, e o Paleoproterozóico, de 2,5 Ga a 1,7 Ga, estão representados pelos complexos Luis Alves, 
Atuba, Máfico-Ultramáfico de Piên e São Francisco (figura 3.1.2).

O Complexo Atuba restringe-se ao Primeiro Planalto Paranaense, correspondendo ao embasamento cristalino das sequências 
meta-vulcano-sedimentares sobrepostas (grupos Açungui e Setuva). Na literatura geológica são encontradas várias denominações, de 
acordo com as localidades estudadas e autores (por ex.: Complexo Pré-Setuva, Domínio Curitiba, Formação Meia Lua etc.). Trata-se de 
uma unidade geológica de extrema complexidade, formada em diferentes ambientes geológicos e onde há discordâncias nos detalhes, 

de acordo com os autores que estudaram estas rochas, cuja discussão não corresponde ao 
escopo deste trabalho. Tendo em vista que são rochas cristalinas que guardam semelhanças 
nos seus usos e características geotécnicas, são agrupadas em uma única unidade geológica.

Já o Complexo Luis Alves corresponde às rochas cristalinas e litologias associadas, situadas 
na região litorânea do Paraná, excetuando-se o Batólito Paranaguá, o Cinturão Granítico Piên-
Mandirituba e o Complexo Máfico Ultramáfico de Piên.

3.1.2.1  COMPLEXO LUIS ALVES

O Complexo Luis Alves é formado por rochas cristalinas, de alto grau metamórfico, 
constituídas por orto-gnaisses e migmatitos granulíticos máficos, intermediários 
e félsicos (noritos, quartzo-noritos, enderbitos e charno-enderbitos), gnaisses 
granulíticos ricos em granada, gnaisses biotíticos e anfibiolíticos (dioritos, quartzo-
dioritos, trondhjemitos/tonalitos), granitóides deformados, gnaisses graníticos, 
porções de rochas máficas e ultramáficas (meta-básicas anfibólitos, meta-gabros, meta-
piroxenitos, peridótitos serpentinizados e serpentinitos). Associados a estas rochas 
ocorrem quartzitos, magnetita-quartzitos e formações ferríferas bandadas (KAUL, 1980; 
SIGA JR., 1995; BASEI et al., 1998b; HARARA, 2001).

Os contatos desse complexo com as demais unidades geológicas (Cinturão Granítico 
Piên-Mandirituba, Complexo Atuba e Suíte Máfica-Ultramáfica de Piên) são tectônicos, 
marcados por expressivas zonas de cisalhamento.

Esse complexo exibe um padrão estrutural caracterizado por um bandamento/foliação 
regional, com direção que varia entre N30E e N40W e mergulhos entre 60° e 70° para NE e 
SW. As idades U-Pb em zircões dos gnaisses granulíticos indicam entre 2,06 Ga (Proterozóico 
Inferior – frequentes), 2,4 a 2,3 (Proterozóico Inferior – ocasionais) e 2,7 Ga (Arqueano – raras 
idades) para o metamorfismo granulítico.

As reativações termo-tectônicas neoproterozóicas no Complexo Luis Alves são 
registradas na sua margem norte, junto ao contato com o Cinturão Granítico Piên-
Mandirituba e ao longo da Zona de Cisalhamento Piên-Tijucas-Morretes. A principal 
evidência é o rejuvenescimento das idades K-Ar paleoproterozóicas em biotita para 
idades neoproterozóicas entre 628 e 620 Ma (HARARA, 2001). 

Algumas idades Sm-Nd entre 3,5 e 3,0 Ga (arqueanas) foram obtidas em núcleos de 
charnockitos máficos ricos em biotita e anfibólio da porção norte deste complexo.

Os principais recursos minerais desta unidade geológica são:
a) ferro: em 1980 foram avaliados depósitos ferríferos pela empresa norte-americana 

Pittsburgh Pacific Company, que delimitou a norte de Antonina uma reserva total 
de 39.815.000 t de minério magnetítico, existindo diversas frentes de lavra 
abandonadas, próximas de São João da Graciosa (ARIOLI e FALCADE, 1980).

b) ouro: há várias ocorrências auríferas situadas nesta unidade. Nas regiões de Porto de 
Cima e São João, a MINEROPAR executou pesquisas para ouro primário, chegando a 
resultados positivos com a delimitação de depósitos econômicos (SALAZAR JR., 1992). 
As pesquisas foram paralisadas devido às dificuldades impostas pelas instituições 
ambientais, tendo em vista o forte apelo de preservação ambiental desta região.

c) rocha ornamental: na região de Serra Negra, município de Guaraqueçaba, ocorrem 
charnoquitos que podem ser explorados para pedra ornamental.

d) saibreiras: ocorrem inúmeras pedreiras nesta região para a retirada de saibro.
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ordens, em ordem alfabética (SANTOS et al., 2013).
No 2.º nível categórico (subordens), os solos são organizados e diferenciados por propriedades ou 

características que reflitam a atuação de outros processos de formação, que ajam conjuntamente com os 
processos dominantes utilizados na separação do 1.º nível categórico; ou que ressaltem as características 
responsáveis pela ausência de diferenciação de horizontes diagnósticos; ou que envolvam propriedades 
resultantes da gênese do solo, importantes para o desenvolvimento das plantas e/ou para usos não agrícolas; 
ou ainda, que destaquem as propriedades ou características que representam variações importantes dentro 
do 1.º nível categórico (JACOMINE, 2009).

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

Ordem Elemento 
formativo Termos de conotação e de memorização

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

Neossolo NEO Novo – Pouco desenvolvimento pedogenético. 

Nitossolo NITO “Nitidus” – brilhante.
Horizonte B nítico.

Argissolo ARGI “Argila” – Acumulação de argila com atividade baixa ou com atividade alta conjugada à concentração de 
alumínio trocável.

Cambissolo CAMBI
“Cambiare” – trocar ou mudar.
Horizonte B incipiente. Ainda não totalmente transformado, pela presença de materiais primários 
intemperizáveis ou por atividade da argila alta.

Gleissolo GLEI Glei – Horizonte glei.
Horizonte de cores cinzentas decorrentes de hidromorfismo.

Organossolo ORGANO Orgânico – Horizonte orgânico H ou O.

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

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

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

Planossolo PLANO “Planus” – Horizonte B plânico.

Plintossolo PLINTO “Plinthus” – Horizonte plíntico.

Vertissolo VERTI “Vertere”, inverter – Horizonte vértico.

FONTE: Santos et al. (2013)

No 3.º nível categórico (grandes grupos), é discriminada pelo menos uma das características de tipo 
e arranjo de horizontes; atividade da fração argila; condição de saturação por bases, por alumínio, ou por 
sódio e/ou presença de sais solúveis; ou propriedades que restrinjam o desenvolvimento das raízes ou afetem 
o livre movimento da água no solo (JACOMINE, 2009).

No 4.º nível categórico (subgrupos), as classes foram separadas por características que representam o 
conceito central da classe; ou representam solos com atributos intermediários para outras classes no 1.º, 2.º 
ou 3.º nível categórico; ou ainda representam solos com características extraordinárias (JACOMINE, 2009).

O 5.º (famílias) e o 6.º nível categórico (séries) se encontram em discussão e devem ser definidos 
com base em características importantes para o uso e manejo dos solos, como textura, saturação por 
alumínio trocável e com base nas características diretamente relacionadas com o desenvolvimento das 
plantas (JACOMINE, 2009).

3.3.3  SOLOS NO ESTADO DO PARANÁ

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

Além destas, podem ocorrer outras ordens de solos do SiBCS, como os Luvissolos. Tais ordens estão 
limitadas às áreas inferiores à mínima mapeável, que na escala do levantamento é de cerca de 25 ha, sendo 
encontrada nas associações.

FIGURA 3.3.1 – DISTRIBUIÇÃO DAS PRINCIPAIS ORDENS DE SOLOS NO ESTADO DO PARANÁ EM FUNÇÃO DA ÁREA OCUPADA
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FONTE: Adaptado de Bhering e Santos (2008) e Larach et al. (1984)

Pelo SiBCS, as nove ordens encontradas no Paraná são definidas na sequência (JACOMINE, 2009).
Os Latossolos são constituídos por material mineral, com horizonte B latossólico, imediatamente abaixo 

de qualquer um dos tipos de horizonte superficial, exceto o horizonte hístico. São solos em avançado estágio 
de intemperização, muito evoluídos, como resultado de enérgicas transformações do material constitutivo. 
São virtualmente desprovidos de minerais primários ou secundários, menos resistentes ao intemperismo, e têm 
capacidade de troca de cátions da fração argila inferior a 17 cmolc kg

-1, de argila sem correção para carbono.
Os Neossolos são constituídos por material mineral, não hidromórfico, ou por material orgânico pouco 

espesso, que não apresentam alterações expressivas em relação ao material originário devido à baixa 
intensidade de atuação dos processos pedogenéticos. São solos pouco desenvolvidos que não apresentam 
horizonte B diagnóstico. Possuem sequência de horizontes A–R, A–C–R, A–Cr–R, A–Cr, A–C, O–R ou H–C 
sem atender os requisitos estabelecidos para serem identificados nas classes dos Chernossolos, Vertissolos, 
Plintossolos, Organossolos ou Gleissolos.

Os Nitossolos são constituídos por material mineral, com horizonte B nítico, textura argilosa ou muito 
argilosa (teores de argila maiores que 350 g kg-1 de solo a partir do horizonte A), estrutura em blocos 
subangulares ou angulares, ou prismática, de grau moderado ou forte, com cerosidade no mínimo comum e 
moderada nas superfícies dos agregados e gradiente textural menor ou igual a 1,5.
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O quadro 3.3.8 mostra que 83,1% dos solos desta zona (grupos 01, 02, 03, 04) apresentam boa aptidão agrícola e alto potencial 
agropecuário. Entretanto, 14,8% encontram-se no grupo de aptidão restrita, 1,3% de aptidão regular e 0,8% de solos inaptos. Portanto, 
nesta zona, confi gura-se a grande predominância de solos de alto potencial agropecuário, sendo provavelmente a maior extensão de 
terras férteis contíguas do globo. As limitações, potencialidades e recomendações por grupo de solos apontadas no item 3.3.4.2.

Para o uso sustentável das áreas com os principais grupos de solos indica-se o Sistema de Plantio Direto integrado com 
práticas de controle do escorrimento superfi cial das águas pluviais; a produção integrada com o cultivo fl orestal nas diversas 
modalidades de integração lavoura-pecuária-fl oresta; lavoura-pecuária nos declives que permitam a mecanização, e pecuária-
fl oresta nos declives de 20% a 45%, privilegiando, sempre e em todos os casos, a incorporação de matéria orgânica no solo, 
inclusive com a fi xação biológica de nitrogênio.

FIGURA 3.3.19 – MAPA DOS SOLOS POR GRUPO, SEGUNDO A APTIDÃO, NA ZONA DE FOZ DO IGUAÇU – LONDRINA

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

TABELA 3.3.17 – DISTRIBUIÇÃO DOS GRUPOS DE SOLOS NA ZONA DE FOZ DO IGUAÇU – LONDRINA

Grupo de solos Área (ha) Área 
(%)

02 - Latossolos de textura argilosa e muito argilosa 1.840.993 40,8

03 - Nitossolos 1.703.397 37,8

08 - Neossolos Regolíticos 666.539 14,8

01 - Latossolos de textura média 120.525 2,7

04 - Argissolos com ausência de caráter abrúptico 79.108 1,8

05 - Argissolos com caráter abrúptico e Luvissolos 54.351 1,2

10 - Neossolo Flúvico, Gleissolo Háplico ou Melânico, Cambissolos Flúvicos ou 
de relevo montanhoso e Organossolos 36.299 0,8

06 - Cambissolos com ausência de caráter alumínico, Chernossolos e Neossolo 
Quartzarênico 5.668 0,1

07 - Cambissolos com caráter alumínico 998 0,02

Total Solos 4.507.878 100,0

Água 143.813

Urbana 18.848

Total geral 4.670.539  
FONTE: Adaptado de Bhering e Santos (2008) e Larach et al. (1984)

Tendo em vista as restrições das inclusões de Neossolos e Cambissolos existentes, 
principalmente em declives entre 45% (25º) e 100% (45º), é importante que a fauna seja 
protegida e a fl ora melhorada, pelo enriquecimento e pelo adensamento com espécies 
nativas de valor econômico. Devem ser exploradas mediante técnicas extrativas não 
predatórias ou com agrofl oresta tecnifi cada.

Áreas do grupo 08 (14,8% de aptidão restrita) podem apresentar produções 
sustentáveis se exploradas mediante sistema agrofl orestal com base agroecológica. 
Áreas dos grupos de solos inaptos devem ser reservadas para conservação ambiental.

3.3.6.12  ZONA PARANAVAÍ – UMUARAMA

Sete grupos de solos estão presentes na Zona de Paranavaí – Umuarama (fi gura 
3.3.20). Predominam os grupos 01 e 04, de boa aptidão, e 05, com aptidão regular, 
ocupando respectivamente áreas de 1.168.553ha (40,3%), 855.829ha (29,5%) e 431.205ha 
(14,9%) – tabela 3.3.18.
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No tocante à temperatura média máxima, a fi gura 3.4.5 mostra que para o Estado do Paraná a média 
anual varia de 20 até 30°C. O Oeste e Noroeste apresentam as maiores temperaturas, acima de 28°C. Uma 
faixa no sentido Sudoeste-Nordeste, que vai desde Foz do Iguaçu, passa por Cascavel e chega até Londrina, 
apresenta temperaturas máximas variando de 26 a 28°C, semelhantes às encontradas no Litoral. As menores 
médias máximas encontram-se na região dos Campos Gerais, em Guarapuava, e na porção Sul do Estado, com 
temperaturas em torno de 21 até 24°C. A região de Curitiba possui as médias máximas em torno dos 23°C.

O verão apresenta as maiores médias máximas, variando entre 23 e 33°C. Costuma ser quente e chuvoso 
em todo o Estado. As áreas de menor altitude no Oeste e a Planície Litorânea têm verões extremamente 
quentes, registrando temperaturas em muitos dias acima de 35°C. Os termômetros chegam comumente a 
valores superiores a 40ºC nas planícies do Rio Paraná, acima dos 35°C no Oeste/Noroeste e acima dos 30°C 
no Sudoeste. Até mesmo Curitiba pode registrar temperaturas em torno dos 30°C. 

No inverno tais temperaturas são menores e variam de 16°C na região Centro-Sul, Campos Gerais e 
RMC, até 26°C no Noroeste do Estado. A primavera e o outono mostram semelhança, sendo que a faixa das 
temperaturas médias máximas está entre 19 e 31°C, sendo a primavera sensivelmente mais quente que o 
outono. 

A fi gura 3.4.6 apresenta a distribuição das temperaturas médias mínimas no Estado do Paraná. A média 
mínima anual varia de 8 a 19°C, sendo que as maiores mínimas são encontradas no Oeste, Noroeste, Norte e 
Litoral, e as mínimas mais baixas na porção Centro-Sul, Campos Gerais e RMC.

No verão, as mínimas concentram-se na faixa de 12 a 22°C, e no outono e primavera tais temperaturas 
estão na casa de 8 a 19°C. No inverno, a variação é de 6 a 14°C. Nesta estação, a maritimidade evita o frio 
excessivo no Leste. Por isso, temperaturas negativas são muito mais comuns no lado ocidental do Estado, 
até mesmo em municípios situados em menores altitudes, como Foz do Iguaçu. 

As menores temperaturas do Estado costumam ocorrer no município de Palmas, que além de ser o ponto 
mais ao Sul do Estado também é uma das áreas mais elevadas (entre 1.200 e 1.400m). A estação do Instituto 
Nacional de Meteorologia (INMET) na cidade (que fi ca a 1.100m de altitude) registrou -11,5°C em julho de 
1975, no município de Palmas, sendo o recorde de temperatura mínima do Estado.

O quadro 3.4.2 mostra as temperaturas mínimas e máximas absolutas registradas em cada uma das 
estações utilizadas no estudo, e especifi camente para o período de dados disponível para cada estação. 

As temperaturas mínimas registradas são de -6,8°C nas estações de Palmas e Guarapuava, e as 
temperaturas máximas absolutas registradas são de 42,4°C na estação de Assis Chateaubriand, 41,7°C na 
estação de Antonina e 41,5°C na estação de Paranavaí.

QUADRO 3.4.2 – TEMPERATURAS MÍNIMAS E MÁXIMAS REGISTRADAS NAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS 
UTILIZADAS NESTE ESTUDO

Estação Temperatura Mínima Temperatura Máxima

Antonina 0,4 41,7
Apucarana -4,7 38
Assis Chateaubriand -0,7 42,4
Bandeirantes -1,9 40,9
Bela Vista do Paraíso -2 38,6
Cambará -3,7 41,1
Campo Mourão -4,4 39
Cândido de Abreu -3,8 36
Cascavel -4,2 37,6
Cerro Azul -2,5 40,4
Cianorte -2,4 41,4
Clevelândia -5,6 36
Curitiba -2,6 35
Entre Rios -5,4 32,5
Fernandes Pinheiro -5,7 36,6
Foz do Areia -3 35,9
Foz do Iguaçu -0,6 39,5
Francisco Beltrão -5 38,3
Guaíra 0,3 40,8
Guarapuava -6,8 36
Guaraqueçaba 0,2 40,2
Guaratuba 5 39,4
Ibiporã -1,9 40,2
Jaguariaíva -2,5 36,1
Joaquim Távora -5,4 39,2
Lapa -4,55 34,9
Laranjeiras do Sul -3 37,5
Londrina -1,3 39,2
Maringá 0,2 38,4
Mauá da Serra -3 35
Morretes -0,9 41
Nova Cantu -2,8 39,6
Nova Prata do Iguaçu -1,5 36,3
Palmas -6,8 34,4
Palmital -2,2 36,8
Palotina -5,2 41,2
Paranavaí -3 41,5
Pato Branco -4,1 36,7
Pinhais -6 34,1
Pinhão -2,6 35,2
Planalto -4 39,8
Ponta Grossa -6 35,8
Quedas do Iguaçu -5,5 38,6
Salto Caxias -1 38,4
Salto Osório -1,5 38,7
Santa Helena -0,2 40,2
São Miguel do Iguaçu -2,8 40
Telêmaco Borba -5 38,2
Toledo -4,5 39,4
Umuarama -0,2 39,3
União da Vitória -3,9 38,2

FONTE: SIMEPAR, 2014
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Jurandyr Luciano Sanches Ross – Orientador Técnico-Científi co do ZEE-PR

A diversidade biológica ou biodiversidade tem sido cada vez mais reconhecida como um dos elementos 
centrais para o desenvolvimento e bem-estar da humanidade e grande responsável pelo equilíbrio ambiental 
global. Embora apenas uma pequena parte de seus componentes tenha sido adequadamente estudada e seus 
benefícios futuros ainda não sejam totalmente conhecidos, tem-se valorizado cada vez mais sua capacidade 
de gerar benefícios socioeconômicos, devido ao seu potencial como matéria-prima para diferentes campos 
do conhecimento.

Segundo Albagli (1998), as discussões inerentes à biodiversidade despontam principalmente durante 
a década de 1980, ao lado de outras temáticas de relevância ambiental, tais como: alterações climáticas, 
poluição dos ambientes e devastação das fl orestas.

De acordo com a autora supracitada, o conceito de biodiversidade inclui todos os produtos da evolução 
orgânica, ou seja, toda a vida biológica no planeta, em seus diferentes níveis (de gens até espécies e 
ecossistemas completos), bem como sua capacidade de reprodução. Sob essa ótica, a biodiversidade é 
elemento essencial para o equilíbrio ambiental, capacitando os ecossistemas a reagirem melhor às alterações 
sobre o meio ambiente causadas por fatores naturais e sociais.

A Convenção da Diversidade Biológica (CDB), preconizada pelo Ministério de Meio Ambiente (MMA) 
(BRASIL, 2000), traz como defi nição para a diversidade biológica a variabilidade de organismos vivos de 
todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas 
aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, abrangendo ainda a diversidade dentro de espécies, 
entre espécies e de ecossistemas.

Segundo Fonseca1 (1991 apud FACHIM; GUARIM, 1995), a ideia de biodiversidade é ampla, pois incorpora 
também a diversidade de raças e variedades, e permite defi nir a diversidade comparativa entre os ecossistemas 
e habitats. 

A Política Nacional da Biodiversidade, por meio do Decreto Federal nº. 4.339 de 22 de agosto de 2002, 
tem como objetivo geral a promoção, de forma integrada, da conservação da biodiversidade e da utilização 
sustentável de seus componentes, com a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização 
dos recursos genéticos, de componentes do patrimônio genético e dos conhecimentos tradicionais associados a 
esses recursos. Para atingir tal objetivo, é fundamental elencar componentes para ação, tais como: conhecimento 
da biodiversidade; conservação; utilização sustentável; monitoramento, avaliação, prevenção e mitigação de 
impactos; além de garantir acesso aos recursos genéticos; diretrizes voltadas à educação, sensibilização pública, 
divulgação sobre a biodiversidade; e, por fi m, o fortalecimento jurídico para a gestão da biodiversidade.

A evolução da discussão em torno da relevância da biodiversidade pode ser entendida como um 
desdobramento do movimento ambientalista, uma vez que a diversidade biológica é um dos elementos 
centrais para o desenvolvimento e bem-estar da humanidade. No entanto, para que se possa explorar 
adequadamente a biodiversidade é necessário garantir a manutenção e disponibilidade dos recursos no meio 
ambiente. Sendo assim, é fundamental a implementação de mecanismos de conservação ambiental e modelos 
de desenvolvimento sustentáveis.

Dessa forma, Albagli (1998) afi rma que a biodiversidade possui um duplo signifi cado: enquanto elemento 
essencial de suporte à vida e enquanto reserva de valor futuro.

Sob essa ótica, o valor da biodiversidade é incalculável. Abriga um valor funcional na natureza física e 
biológica e também apresenta um valor patrimonial, que está diretamente associado à história da Terra e da 
vida aqui existente (MANOSSO; ONDICOL, 2012).

A redução da biodiversidade compromete a sustentabilidade do meio ambiente, a disponibilidade de 

1 FONSECA, G. A. B. Biodiversidade. In: MEIO ambiente no Brasil: mitos e realidades. Rio de Janeiro: Ed. Jornal do Brasil, 1991.

recursos naturais e, assim, a própria vida na Terra. Esforços substanciais devem ser empenhados para reverter 
a perda da biodiversidade e dos serviços ambientais. Isso deve ser feito por meio de políticas e ações 
que integrem, completamente, a biodiversidade às políticas de planejamento de uso e cobertura da Terra, 
incorporando seu valor econômico na tomada de decisão e implementando políticas que impeçam a perda da 
biodiversidade e promovam seu uso sustentável.

Nesse capítulo do Zoneamento Ecológico-Econômico serão abordados, para caracterizar a biodiversidade 
paranaense, os componentes temáticos de fl ora e fauna.

Ressalte-se que o Paraná apresenta grande variedade de ambientes naturais e paisagens, possuindo 
originalmente uma cobertura vegetal muito diversifi cada e uma fauna com riqueza de espécies. Tal diversidade 
é determinada pela grande variação dos fatores ambientais regionais, notadamente a geologia, o relevo e os 
solos, todos, por sua vez, regulados e modifi cados pelos microclimas locais, que determinaram a formação 
de uma rica diversidade de ambientes e de espécies e zonas de contato entre estes ambientes (ecótonos). 

No Estado existe ainda uma situação particular, que é o fato de que a linha do trópico de Capricórnio 
cruza seu território, representando um limite geográfi co entre regiões tropicais e subtropicais. A vegetação 
naturalmente se adaptou a esta particularidade e às diferentes condições fi siográfi cas do território paranaense 
(clima, solo, hidromorfi smo, exposição, topografi a, altitude, entre outras), mostrando-se igualmente 
diversifi cada. Tais condições também repercutem nas diversas espécies que caracterizam a fauna do Estado, 
em função da diversidade de biomas e ecossistemas.
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 4.1  A VEGETAÇÃO DO PARANÁ

Edson Struminski – Engenheiro Florestal, Colaborador

Este texto apresenta algumas considerações que buscam aprimorar a compreensão sobre o marcante papel 
desempenhado pela vegetação natural existente no território paranaense nos processos de transformação da 
ecologia da paisagem do Estado, a partir de mudanças climáticas ocorridas no passado.

Como ponto de partida, será apresentada a evolução da vegetação a partir de eventos ocorridos entre 
12 e 18 mil anos atrás, durante a última grande glaciação ocorrida no planeta (fi nal do Pleistoceno), 
com mudanças climáticas que continuam ocorrendo na época que vivemos atualmente (Holoceno). Estas 
glaciações criaram um clima árido e frio no Paraná, cujos refl exos podem ser encontrados até os dias atuais. 

Esses eventos motivaram a elaboração de um primeiro estudo biogeográfi co consistente para a América 
do Sul, conhecido como Teoria dos Refúgios do Pleistoceno. Com base na Teoria dos Refúgios será possível 
não apenas compreender a evolução da vegetação, em tempos passados, mas também realizar prognósticos 
futuros para o território paranaense, considerando a predição de mudanças climáticas para o planeta.

4.1.1  VEGETAÇÃO NATURAL DO PARANÁ NO FIM DO PLEISTOCENO E DURANTE O HOLOCENO

Considera-se que o Estado do Paraná apresentava antes de 1500, anteriormente, portanto, à colonização 
europeia, formações vegetais muito distintas, comportando densas fl orestas tropicais estacionais nos planaltos 
interiores, fl orestas tropicais das encostas da Serra do Mar e fl orestas subtropicais onde predominavam verdadeiros 
fósseis vivos, as Araucárias (Araucaria angustifolia), cuja origem remete ao Triássico Tardio (cerca de 220 milhões 
de anos atrás, uma espécie anterior, portanto, à desintegração do megacontinente Gondwana). Também podiam 
ser encontradas, no Paraná, manchas de cerrados e áreas abertas de campos naturais, sem presença de árvores, 
os quais formam ecótonos fi togeográfi cos que foram objeto de curiosidade e estudo, ou mesmo, perplexidade já 
para os primeiros cientistas viajantes que passaram pelo Paraná, no início do século XIX.

No entanto, foi somente com Maack (AB’SÁBER, 1981) que foi possível estudar a evolução da vegetação 
do sul do Brasil, tendo em conta os conhecimentos sobre as glaciações pleistocênicas. 

Em 1930, Maack propôs uma hipótese espantosa, considerando o avanço da destruição das áreas fl orestais do 
Paraná na época. Ele sugeriu que as paisagens meridionais do Brasil simplesmente ainda não haviam atingido um 
estágio de climax, ou mesmo ocupado todo seu espaço potencial, em situação ainda de avanço sobre os campos. 
Segundo ele, ainda era possível “observar o avanço das matas a partir de isolados capões de cabeceiras nas 
regiões, onde o equilíbrio natural não foi perturbado pela queima de roças ou queima regular dos campos. Este 
fenômeno ocorria principalmente na zona limítrofe das fl orestas com os Campos Gerais” (MAACK, 1981, p.200).

Conforme observa Hauck (2009), além de testemunhar as alterações da natureza no Estado, Maack foi capaz 
de teorizar as origens da vegetação original do domínio das Araucárias, atribuindo às alterações climáticas 
recentes um papel de suma importância para explicar a total oposição das fácies de paisagens fl orestais e abertas. 

Segundo esse autor, a documentação paleontológica, paleobotânica, palinológica e a interpretação de 
indicadores ambientais, evidenciam que nem sempre, no decorrer do Pleistoceno (que teve a duração de 
cerca de 1 milhão de anos), os domínios de natureza tiveram as mesmas feições geobotânicas e a mesma 
distribuição existente no início da colonização portuguesa no Brasil. Tais evidências são de um passado 
geologicamente recente (fi nal do Pleistoceno) mais frio e mais seco que infl uenciou na retração, com 
uma desintegração ecológica inicial (resistasia) e posterior expansão, da cobertura vegetal dos domínios 
morfoclimáticos, que tenderiam a um novo equilíbrio (biostasia) de caráter fl orestal. Os estudos realizados 
nas décadas de 1960 e 1970 e a reunião dos conhecimentos acumulados destes estudos, geraram subsídios 
importantes para a formulação da Teoria dos Refúgios Vegetacionais por Ab’Sáber, Haffer, Prance e Vanzolini, 
um primeiro e consistente modelo biogeográfi co para a América do Sul. 

A Teoria dos Refúgios surgiu, segundo Viadana (2000), pela constatação da existência deste clima mais 
seco e frio, cujo ápice de aridez ocorreu entre 12 e 18 mil anos atrás, estando relacionada com a glaciação 
de Würm-Wisconsin. Durante este período, houve uma redução da temperatura média do planeta. Como 

consequência, os polos acumularam mais água sob a forma de gelo, resultando na redução do nível médio 
dos mares, deixando expostas grandes faixas de terras antes ocupadas pela água do mar. 

A perda de umidade foi a maior alteração climática durante o período da última glaciação no atual 
território brasileiro. A redução de temperaturas também foi sentida, mas ela foi signifi cativa somente nas 
grandes latitudes e altitudes, onde houve redução sufi ciente para que as geleiras polares e de montanhas 
se expandissem (VIADANA, 2000). Com menos água, as fl orestas tropicais e subtropicais foram se retraindo 
às áreas de permanência da umidade, em locais que são reconhecidos hoje como “Refúgios do Pleistoceno”.

Estas mudanças climáticas perduraram alguns milhares de anos. Durante este período, a cobertura 
vegetal higrófi ta sofreu um grande impacto e redução territorial, perdendo sua capacidade competitiva com 
as plantas xerófi tas que foram favorecidas ecologicamente e avançaram sobre um novo arranjo espacial. 

Porém, mesmo com o considerável avanço das fl oras xerófi tas em decorrência da aridifi cação e 
semiaridifi cação, as fl oras higrófi tas não foram extintas. As fl orestas se reduziram a agrupamentos de 
refúgios acantonados em sítios topográfi cos preferenciais para captação de umidade. Neste sentido, na 
Serra do Mar (fi gura 4.1.1), entre Santa Catarina e Espírito Santo, devem ter sido formados refúgios em 
faixas descontínuas, na testada superior das escarpas mais expostas à umidade, enquanto as terras baixas 
costeiras, estendidas para setores da plataforma continental, eram relativamente muito mais secas. Como o 
processo evolutivo não para, em cada refúgio começou a funcionar o relógio da evolução, com a criação de 
subespécies ou novas espécies, em função de tensões ecológicas. 

Espécies arbóreas da Floresta Ombrófi la Mista e da Floresta Estacional possivelmente se refugiaram nos fundos 
de vales. Locais como os canyons dos rios paranaenses certamente tiveram grande importância na manutenção 
desta fl ora. Assim, é possível que grandes conjuntos de fl orestas de Araucária estivessem muito distantes do 
Segundo Planalto, dentro dos vales dos rios do Terceiro Planalto, hipótese aventada por Ab’Sáber (1971). 

Já no interior do continente, na borda sul, houve o avanço de vegetação campestre e de campos mistos 
junto a um núcleo menos denso de Araucárias. Este núcleo fl orestal, por sua vez, se expandiu para áreas 
frias ao norte, atingindo porções altas das serras paulista, fl uminense e mineira (AB’SÁBER, 1971; VIADANA, 
2000), ou então migrou pelos vales frios e úmidos dos rios (HAUCK, 2009).

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

FONTE: O autor
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Porém, embora a proposição central da Teoria dos Refúgios Florestais, de acordo com Ab’Sáber (1992), 
esteja relacionada com a grande fase terminal de desintegração resistásica da vegetação da América 
tropical, do fi nal do Pleistoceno, ela inclui necessariamente, conforme Hauck (2009), a possibilidade de 
tentar acompanhar a recomposição da tropicalidade úmida ao longo dos últimos milênios e que explica a 
paisagem encontrada pelos colonizadores europeus ao chegar ao Paraná. 

De modo geral, com a retomada gradativa do calor e da umidade, os processos de retração fl orestal se 
inverteram e a vegetação úmida tropical refugiada passa a se expandir em detrimento da cobertura xerófi la 
ou subxerófi la. As fl orestas começaram a andar, se reuniram e deram origem à Floresta Atlântica e à Floresta 
Amazônica nas suas confi gurações territoriais modernas. 

No Paraná, ainda no Pleistoceno, é possível que as grandes drenagens da região tenham abrigado refúgios 
das Florestas Ombrófi la Mista e Estacional Semidecidual. Através de estudos paleoambientais, Behling (1998) 
pôde datar a ocorrência de carvão e material carbonizado, bem como coletar pólens das plantas e determinar 
qual era o tipo de cobertura vegetal existente na região dos planaltos paranaenses durante todo o Holoceno. 

Nos estudos paleopalinológicos de Behling (1997) nos Campos Gerais, foram encontrados e identifi cados 
pólens de plantas destes refúgios estacionais. Trata-se de espécies que têm pólens que se dispersam 
facilmente por vento, o que justifi ca sua presença em regiões tão distantes da sua área de ocorrência atual. 

Porém, o Holoceno foi um período que também conheceu várias mudanças climáticas e outros eventos 
ambientais que infl uíram em mudanças na vegetação.

De acordo com Behling (1997), durante o Pleistoceno Terminal (de 12.480 a 9.660 AP) eram raros os 
registros de incêndio e predominavam campos em detrimento das fl orestas. No Holoceno inferior e médio (9669 
– 2850 AP) as massas de ar tropicais continentais invadiram os planaltos sulinos e não permitiam a atuação 
mais incisiva das frentes polares. As condições climáticas começaram a mudar nos planaltos, resultando em 
aumento de temperaturas, mas não de pluviosidade, período denominado de Otimum climaticum por Ab’Sáber 
(1980). A fl ora sensu stricto de cerrado e também da Floresta Semidecidual, refugiadas em sítios protegidos 
das geadas e de outros fatores climáticos limitantes para este tipo de vegetação, passaram e se expandir. 
Como a umidade continuou aumentando, as Florestas Estacionais acabaram se expandindo sobre os cerrados. 

No sudoeste do Estado, ao longo do vale do Rio Iguaçu e Paraná, possivelmente havia um grande 
refúgio de Florestas de Araucária. A maneira como Maack (1948) classifi cou a fi togeografi a da região, como 
“Mata subtropical do Terceiro Planalto”, atesta a história da região durante o Holoceno, quando espécies 
da Floresta Estacional invadiram a Ombrófi la Mista. Este refúgio de Florestas Ombrófi las Mistas deve ter se 
tropicalizado nos últimos milênios, afogado que foi pelas fl orestas estacionais, re-expandidas a partir de 
refúgios situados no norte do Paraná e oeste de São Paulo, criando um cenário de competição em evolução, 
para nossa sorte, descrito por Maack (1948), antes de sua inteira destruição.

Assim, inicialmente, a mudança climática deu condição à vegetação estacional de habitar os vales 
anteriormente ocupados pela vegetação fl orestal mista. Houve um acréscimo de fl orestas e os campos 
recuaram, mas apareceram algumas novas espécies, pois houve, neste período, um registro signifi cativo de 
ocorrência de carvão e material carbonizado. Behling (1997) atribui a esta mudança um acréscimo de espécies 
da família das Poaceaes (gramíneas), que têm alta fl amabilidade. Ao mesmo tempo, ocorrem registros de 
presença humana e não é descartado que grupos paleoindígenas fi zessem uso do fogo. As Araucárias ainda 
não dominavam a paisagem.

Houve uma nova redução das temperaturas a partir do Holoceno tardio (2850-1530 AP), como atesta 
Bigarella (1964), com um acentuado aumento na umidade dos planaltos, promovendo a expansão da Floresta 
de Araucária sobre os campos, ainda abundantes, e a retração de outras formações, fl orestais e abertas. Este 
fenômeno ocorreu em locais que começaram a apresentar pelo menos 11 meses com umidade constante e não 
foi limitado ao sul do Brasil, ocorrendo também no sudeste, que abrigava refúgios antigos de Araucárias em 
vales protegidos (BEHLING, 1997). 

Neste período foi encontrado o maior porcentual de carvão e material carbonizado. Se de um lado houve 
uma redução do tempo de estiagem anual que proporcionou uma expansão da Araucaria angustifolia, de outro 
evidenciou-se que o incêndio independe de um período seco e está relacionado com a presença de material 
combustível, no caso, proveniente da espécie arbórea predominante: a Araucária. A presença de incêndios 
foi também constatada nos tempos de Colônia, quando os campos adjacentes aos capões de Araucária eram 

utilizados como pastoreio livre de gado. Entretanto, de 1530 até tempos recentes, ele era menor do que no 
período anterior assinalado por Behling (1997), mas tomaram enorme proporção quando apareceram pólens 
de plantas domesticadas, como pinus e milho, o que caracteriza uma ocupação humana mais presente e 
impactante. 

Finalmente, o aumento da temperatura, nos séculos mais recentes, permitiram nova expansão da 
vegetação fl orestal tropical, em detrimento das fl orestas temperadas, campos e cerrados.

Mesmo assim, este processo não chegou a se completar. No processo de retropicalização não houve uma 
total recomposição da vegetação higrófi ta, pois mesmo nos atuais domínios úmidos existem geótopos onde 
as condições edáfi cas e microclimáticas dão condição para a permanência da vegetação seca, com a presença 
de indivíduos da fase resistásica da paisagem (AB’SÁBER, 1992). Remanescentes desta antiga cobertura 
vegetal encontram-se preservados em sítios com condições edáfi cas e microclimáticas diferenciais, como em 
Campo Mourão (HAUCK, 2009), Sabáudia, Astorga e Maringá (STRAUBE, 1998).

Assim, sobre lajedos e afl oramentos rochosos, por exemplo, onde os raios solares promovem a evaporação 
da umidade, há, em grande extensão do Sudeste, Sul e Centro-Oeste do país, a ocorrência de espécies 
relictuais dos climas secos pleistocênicos, sobretudo gramíneas, cactáceas e bromélias de chão (fi gura 4.1.2), 
que são, nas palavras de Ab’Sáber (2003), “fatos isolados, de diferentes aspectos físicos ecológicos inseridos 
no corpo geral das paisagens habituais” e que comportam novos ou antigos “relictos, enclaves, redutos e 
refúgios” de vegetação.

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

FONTE: O autor

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

FIGURA 4.1.3 – MAPA FITOGEOGRÁFICO ORGANIZADO POR MAACK, EM 1948
FONTE: maack, 1950
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FONTE: SEMA, 2003
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FIGURA 4.2.6 – ÁREA OCUPADA POR EFEITO DE BORDA COM 100m DE COMPRIMENTO E NÚCLEO REMANESCENTE EM FRAGMENTOS 
HIPOTÉTICOS

FONTE: O autor

Conforme o modelo de colonização adotado no Estado, este tipo de fragmento tornou-se comum. É o caso 
do norte do Paraná, onde terrenos alongados e regulares eram desmatados destinando apenas um percentual 
para Reserva Legal, o que deu origem a fragmentos pequenos de formato regular, como os da fi gura 4.2.7.

FIGURA 4.2.7 – FRAGMENTOS DE TAMANHOS EXTREMAMENTE REDUZIDOS (8 E 17 HECTARES) E REGULARES,
EM GOIOERÊ

FONTE: Google Earth

Nos fragmentos mais alongados, o aumento na proporção da borda em relação à área torna os fragmentos 
mais suscetíveis às perturbações como caça, animais domésticos, espécies invasoras, fogo etc., o que 
faz com que o núcleo hipotético de um fragmento, ou seja, a área realmente sadia dos fragmentos, seja 
consideravelmente reduzida (fi gura 4.2.8). Já fragmentos mais circulares têm a razão borda/área minimizada.

FIGURA 4.2.8 – DEMONSTRAÇÃO DE UMA ÁREA NÚCLEO HIPOTÉTICA DE UM FRAGMENTO REAL,
EM MOREIRA SALES

FONTE: Google Earth, com inserções do autor

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

4.2.1.5  METAPOPULAÇÕES

Pelos parágrafos anteriores é possível perceber que a população animal e vegetal possui uma dinâmica 
ecológica distinta em diferentes fragmentos. A dinâmica pode ocorrer em toda a paisagem, mas a persistência 
das espécies nestas paisagens depende de uma dinâmica regional ou mesmo local.

Estudos fi tossociológicos realizados nas diferentes formações do Paraná mostram que a heterogeneidade 
de pequenos fragmentos, decorrente do histórico de impactos e da geomorfologia diferenciada, pode fazer 
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com que tenham estrutura de vegetação semelhante aos grandes fragmentos, pela evolução dos estágios 
da sucessão vegetal, tornando-os importantes para a conservação das populações de espécies originais, 
podendo representar, portanto, amostras signifi cativas da vegetação regional. 

Entretanto, fragmentos de habitat podem não conter o mínimo de população de certas espécies, 
simplesmente porque quando estas áreas foram fragmentadas não continham estas espécies de plantas ou 
continham somente pequeno número de indivíduos da população que não tinham como se reproduzir. Este 
problema pode ser crítico para espécies raras, cujo número de indivíduos é naturalmente reduzido.

A drástica redução da diversidade biológica é um problema de extrema preocupação, uma vez que 
populações de plantas e animais em fragmentos isolados apresentam menores taxas de migração e dispersão e, 
com o tempo, tendem a sofrer sensíveis mudanças em sua estrutura genética, pela possibilidade de passarem 
por endocruzamento e, consequentemente, perderem a variabilidade genética, o que resulta na perda de 
populações locais (PAGLIA et al., 2006), e, se uma espécie animal que poliniza ou dispersa os propágulos de 
certa planta é afetada negativamente pela fragmentação, a espécie de planta será também afetada.

Como a fragmentação está levando à formação de paisagens contendo cada vez manchas menores de habitat, 
constata-se que as populações de plantas podem estar sendo extintas de alguns fragmentos, mas colonizando 
outros, mantendo, desta forma populações dinâmicas, no que se denomina de metapopulação, que é um 
conjunto de subpopulações isoladas espacialmente em fragmentos de habitat, mas unidas funcionalmente por 
fl uxos biológicos. Esse sistema baseia-se em populações temporárias ou fl utuantes dependentes de migração.

A metapopulação é, assim, uma rede de populações formada por subpopulações espacialmente 
estruturadas em agrupamentos, cujos indivíduos se reproduzem localmente e onde a migração entre as 
subpopulações pode infl uenciar a dinâmica local e o fl uxo gênico da região, incluindo a possibilidade de uma 
subpopulação se restabelecer após uma extinção (HANSKI; SIMBERLOFF, 1997).

Segundo a Teoria das Metapopulações (HANSKI; SIMBERLOFF, 1997), teremos áreas fontes que 
atuariam cedendo indivíduos para subpopulações que, por sua vez, também apresentam migração entre 
si. Em geral, as populações fonte apresentam taxas de natalidade que excedem as taxas de mortalidade, 
acarretando um aumento de densidade da subpopulação, enquanto para as populações dreno as taxas de 
natalidade ficariam abaixo das taxas de mortalidade, causando um declínio na densidade da subpopulação. 
Em termos gerais, nas metapopulações as extinções são recorrentes. As áreas fonte (fragmentos maiores 
e mais bem conservados) representam uma situação mais próxima do mundo real para algumas regiões 
do Paraná, como a Serra do Mar ou a região do entorno do Parque Nacional do Iguaçu, que possuem uma 
área natural bem conservada, cercada por pequenos fragmentos de vegetação (figura 4.2.9).

Conforme o modelo de Levins (1969), uma metapopulação tende a se extinguir à medida que a densidade 
dos fragmentos diminui no território (aumenta o isolamento dos fragmentos). Assim, a probabilidade de 
sobrevivência de uma metapopulação é inversamente relacionada ao grau de isolamento das populações que 
a constituem (VIANA et al.,1992). 

Neste caso, é essencial a existência de áreas maiores e mais bem conservadas que possuam uma população 
que possa fornecer propágulos, pólen e sementes e abrigar fauna que possa frequentar os fragmentos 
menores, de modo que as populações vegetais destes fragmentos menores possam se manter. Segundo o 
modelo clássico de Levins (1969), uma metapopulação tende a se extinguir à medida que o tamanho médio 
dos fragmentos diminui.

Desta forma, os fragmentos mais conservados possuem uma população animal e vegetal que é fonte 
de propágulos para o repovoamento da fl ora de áreas adjacentes, principalmente de espécies de estágios 
sucessionais mais avançados, ou de espécies arbustivas ou herbáceas de subosque, sendo, portanto, de 
grande importância.

Outra maneira de entender este assunto é, conforme explica Korman (2003), a noção de que a 
teoria de metapopulações se baseia na conectividade e intercâmbio entre populações espacialmente 
distribuídas. Este autor conceitua metapopulação como a série de populações de organismos co-específi cos 
(populações vizinhas), existindo ao mesmo tempo e ocupando, cada uma, áreas diferentes. Algumas dessas 
populações estariam em declínio, extinguindo-se temporariamente no local, enquanto outras aumentariam 
demografi camente, realimentando as primeiras.

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

FONTE: Google Earth

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

4.2.1.6  MATRIZ ESPACIAL 

O estudo do entorno do fragmento ou matriz é um tema derivado da chamada ecologia da paisagem, que 
apresenta diferentes condições de estudo e de apresentação de propostas em função da espacialização dos 
estudos. 

A matriz determina a possibilidade de deslocamento de espécies entre os fragmentos e o estabelecimento 
de plantas na própria matriz. Quanto maior a similaridade da estrutura e composição da matriz (por exemplo, 
refl orestamento com espécies nativas) e dos fragmentos, menor será o efeito negativo sobre a diversidade 
dos fragmentos e da paisagem. O uso ao qual a matriz está submetida também pode afetar as populações de 
animais polinizadores e dispersores e a própria regeneração das plantas da matriz, impedindo o aumento do 
tamanho do fragmento (RAMBALDI; OLIVEIRA, 2003).

Neste caso, Metzger (2006) ressalta que os fragmentos são cada vez mais vistos não como análogos a 
ilhas, como sugeria a Teoria da Biogeografi a de Ilhas, mas, pelo contrário, como remanescentes de habitats 
imersos em tipos diferenciados de habitats circundantes. 
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A sequência de imagens orbitais a seguir (fi guras 4.2.10, 4.2.11 e 4.2.12) mostra que o Paraná apresenta 
diferentes matrizes como: agricultura, pastagens, mineração, refl orestamentos ou uso urbano, que envolvem 
os fragmentos fl orestais e que podem ser mais ou menos inadequadas para diferentes grupos de plantas 
ou animais. Assim, a priori, não é possível indicar uma matriz como melhor que a outra sem dados mais 
concretos. A intensidade das atividades desenvolvidas na matriz afeta a sobrevivência das populações dos 
fragmentos. Estas atividades podem envolver o uso do fogo ou agrotóxicos, ruídos ou efl uentes como nas 
atividades industriais, chegando mesmo ao isolamento completo, caso das estradas e vias urbanas, mas são 
atividades que são passíveis de controle.

Técnicas de manejo que atenuem os efeitos da fragmentação pela melhoria da qualidade do entorno 
(matriz) podem aumentar as chances de persistência das populações. A presença de ambientes sucessionais 
no entorno de fragmentos pode manter espécies que utilizam tanto o interior dos fragmentos quanto o 
entorno. Ligações entre fragmentos podem ser projetadas na forma de corredores biológicos.

4.2.1.7  CORREDORES BIOLÓGICOS

Os corredores representam outra estratégia de restauração fl orestal bastante discutida atualmente dentro 
da ecologia da paisagem e que visa ao aumento da conectividade entre fragmentos fl orestais.

O termo corredor ecológico compreende uma unidade de planejamento, fazendo parte, inclusive, da 
legislação brasileira. Já, corredor fl orestal ou biológico é usado para designar áreas que interligam fragmentos 
fl orestais isolados.

Assim, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (BRASIL, 2000) defi ne corredores biológicos 
como “porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação que possibilitem 
entre elas o fl uxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização 
de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam, para sua sobrevivência, áreas 
com extensão maior do que aquela das unidades de conservação”.

Os corredores podem minimizar o isolamento causado pela fragmentação, proporcionando vias de 
intercâmbio e incrementando a possibilidade de movimento de indivíduos entre populações isoladas e, 
consequentemente, a possibilidade de sobrevivência de uma metapopulação. Neste sentido, são reconhecidos 
por reduzirem os riscos de extinção nos fragmentos, por favorecerem as (re)colonizações a partir dos 
fragmentos vizinhos e, ainda, por aumentarem a probabilidade de sobrevivência das populações na paisagem 
como um todo (BURKEY, 1989). 

Geralmente, a largura é fator determinante da proporção do corredor sujeito aos efeitos de borda. Em 
um experimento realizado em corredores ripários do interior de São Paulo, Metzger et al. (1997) perceberam 
que corredores com menos de 50m de largura apresentaram só 50% das espécies amostradas, enquanto os 
corredores com até 90m apresentaram ¾ do total das espécies, e que muitas espécies só foram encontradas 
naqueles com mais de 100m. 

No entanto, existem outros fatores que também devem ser levados em consideração. Autores como 
Henei e Merriam (1990) destacam a importância da qualidade dos corredores, a qual pode ser defi nida 
pela probabilidade de sobrevivência dos indivíduos que os utilizam. Forman (1995) defende também a 
continuidade e qualidade dos corredores, juntamente com a complexidade da rede de corredores. Por outro 
lado, a presença de ambientes sucessionais nos corredores pode manter espécies menos exigentes que podem 
ajudar a recuperar tanto o interior dos fragmentos quanto o entorno. 

Entretanto, por se tratar de um tema relacionado diretamente às metapopulações, os corredores podem 
ser uma faca de dois gumes, pois permitem tanto a passagem de indivíduos das populações quanto a caça, o 
fogo, epidemias ou invasões por espécies indesejadas (FERNANDEZ, 1997). Neste sentido, pode-se dizer que 
a utilidade dos corredores ainda costuma ser defendida com poucos dados demonstrativos (KORMAN, 2003).

Para Almeida e Moro (2007), alguns fatores devem ser analisados antes de se propor a conexão entre 
fragmentos, como, por exemplo, a qualidade do corredor a ser implantado. Essa qualidade, de acordo 
com Thorne (1993), citado por estes autores, está relacionada à propriedade dos fragmentos de reter 
uma elevada diversidade de espécies da vegetação e pouca presença de espécies de invasoras exóticas. 
Fragmentos interligados apenas por corredores de baixa qualidade são mais vulneráveis às extinções locais; o 

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

FONTE: Digital Globe, Google Earth
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Polystictus pectoralis – PAPA-MOSCAS-CANELA
É uma espécie sazonal bastante rara no Estado. Segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado 

do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria de “espécie com dados insufi cientes” (DD), e 
sua presença consta tanto no litoral quanto no interior. Existem registros para os municípios de Paranaguá, 
Pontal do Paraná e Tibagi (BORNSCHEIN et al., 1993, 1994; KRUL; MORAES, 1994; BORNSCHEIN; REINERT, 
1997; STRAUBE et al., 2004). No Parque Estadual do Guartelá foram observados e fotografados dois indivíduos 
em campo natural invadido por Brachiaria decumbens (M. R. Bornschein, M. R. Bornschein e B. L. Reinert, 
comentário pessoal, in BENCKE et al., 2006).

Culicivora caudacuta – PAPA-MOSCAS-DO-CAMPO
Apesar de ser uma espécie rara em maior parte de sua distribuição, ocorre ainda com frequência em 

locais que mantêm seu habitat preferencial. Segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do 
Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria de “espécie vulnerável” (VU). Em Jaguariaíva é 
encontrada durante todo o ano, tanto nas margens de pequenos riachos e em áreas de campos naturais como 
no cerrado arbustivo; já Anjos e Graf (1993) a consideram eventual em Palmeira. Os registros conhecidos do 
papa-moscas-do-campo indicam sua ocorrência para as seguintes localidades: várzeas da Região Metropolitana 
de Curitiba, em São José dos Pinhais (BORNSCHEIN et al., 1998; R. L. M. Sobânia, E. W. Patrial e R. E. F. 
Santos, observação pessoal); Piraquara e Quatro Barras (P. Scherer Neto, observação pessoal); Fazenda Santa 
Rita em Palmeira (ANJOS, 1992; ANJOS et al., 1997b); Parque Estadual de Vila Velha (P. Scherer Neto et al.,
observação pessoal) e outras localidades em Ponta Grossa (R. L. M. Sobânia, E. W. Patrial, R. E. F. Santos,
observação pessoal); Jaguariaíva (C. F. Ribas e E. Carrano, comentário pessoal; SANTOS, 2007) e Piraí do Sul 
(R. E. F. Santos, observação pessoal; E. Carrano, comentário pessoal). Embora seja uma espécie incomum no 
Estado, é encontrada com frequência em Jaguariaíva, apresentando aparentemente populações ainda viáveis 
(R. E. F. Santos, observação pessoal). Nesta região já foi vista habitando até mesmo campos tomados por 
brachiaria (R. E. F. Santos, observação pessoal).

Xolmis dominicanus – NOIVINHA-DE-RABO-PRETO
Apesar de não ser considerada ameaçada no Paraná, as populações desta espécie, aparentemente, estão 

em declínio acentuado devido à destruição dos campos nativos e várzeas dos quais depende. A distribuição 
da noivinha-de-rabo-preto acompanha as áreas originalmente cobertas pelos campos naturais. Ocorre desde 
localidades próximas a Curitiba, como Mandirituba (C. F. Ribas e R. E. F. Santos, observação pessoal) até os 
extremos norte (Sengés) e sul (Palmas), contudo sempre em pequeno número de indivíduos.

Alectrurus tricolor – GALITO
No Paraná, a espécie conta com escassos registros e ocorre em baixíssimas densidades. Poucos indivíduos 

têm sido vistos isoladamente, permanecendo durante poucos meses em território paranaense. Segundo o 
Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria 
de “espécie em perigo” (EN). As informações disponíveis indicam sua ocorrência bastante pontual na Fazenda 
Santa Rita, município de Palmeira (ANJOS, 1992; ANJOS; GRAF, 1993; ANJOS; SCHUCHMANN, 1997a; ANJOS 
et al., 1997b); no Parque Estadual de Vila Velha (SCHERER NETO et al., 1994) e Represa de Alagados (ANJOS; 
SCHUCHMANN, 1997a), município de Ponta Grossa; em Jaguariaíva (PELZELN, 1871; STRAUBE, 1993; SANTOS, 
2007); e no vale do Rio Paraná (STRAUBE et al., 1996).

Anthus nattereri – CAMINHEIRO-GRANDE
Existem poucos registros da espécie no Estado. Segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado 

do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria de “espécie com dados insufi cientes” (DD) e 
talvez seja subestimada em algumas localidades devido à sua inconspicuidade. As informações disponíveis 
citam o caminheiro-grande para Invernadinha, município de Guarapuava (SZTOLCMAN, 1926); município de 
Santa Helena, em 1987 (P. Scherer Neto, observação pessoal); Fazenda Santa Rita, município de Palmeira 
(ANJOS; GRAF, 1993; ANJOS, 1992); Parque Estadual de Vila Velha, município de Ponta Grossa (A. M. K. 
Uejima, D. R. Buzzetti e C. A. F. R. Gatto, comentário pessoal); campos de Palmas (E. Carrano e R. E. F. 

Santos, observação pessoal; STRAUBE et al., 2005); Cânion do Guartelá (M. R. Bornschein e B. L. Reinert in
BENCKE et al., 2006); Parque Municipal do Iguaçu, em São José dos Pinhais (P. Scherer Neto, E. Carrano e C. 
F. Ribas, observação pessoal).

Sporophila plumbea – PATATIVA
A patativa é uma espécie muito conhecida e comumente encontrada nos campos nativos do Paraná, em 

especial nos municípios de Palmeira, Castro, Tibagi, Piraí do Sul, Ventania, Jaguariaíva, Sengés e Arapoti, onde 
ainda ocorre em número razoável (CARRANO; RIBAS, 2000; C. F. Ribas, comentário pessoal; R. E. F. Santos, 
observação pessoal). Segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 
2004) é considerada na categoria de “espécie vulnerável” (VU). A captura ilegal e a destruição dos ambientes 
onde ocorre têm ocasionado uma nítida diminuição dos registros nessas áreas (C. F. Ribas, comentário pessoal; 
R. E. F. Santos, observação pessoal).

Sporophila bouvreuil – CABOCLINHO
É uma das espécies de caboclinho mais comuns nos Campos Gerais, sendo encontrada com frequência 

durante a primavera e o verão. Segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; 
BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria de “espécie quase ameaçada” (NT). Em Jaguariaíva e Sengés é 
o caboclinho mais abundante, concentrando-se em grandes bandos (C. F. Ribas, comentário pessoal). Nos 
campos de Ponta Grossa, Castro e Tibagi também é bastante abundante (R. E. F. Santos, observação pessoal). 
Ocorre também em municípios próximos da capital, em campos úmidos da planície do Rio Iguaçu (P. Scherer 
Neto, E. Carrano e C. F. Ribas, comentário pessoal). Provavelmente suas populações estejam em declínio, pois 
a perda de habitat e a captura ilegal são fatores que vêm impactando fortemente a espécie.

Sporophila hypoxantha – CABOCLINHO-DE-BARRIGA-VERMELHA
É a espécie de Sporophila mais observada e com área de distribuição mais extensa no Paraná, podendo 

ser considerada a mais comum e abundante dentre as espécies aqui comentadas. Mas, segundo o Livro 
Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 2004) é considerada na categoria de 
“espécie quase ameaçada” (NT). Ocorre em grande número e é uma das espécies mais numerosas nos grupos 
interespecífi cos de maneira geral. Parece manter alguns indivíduos residentes ao longo do ano todo em áreas 
de invernada, como Joaquim Murtinho, em Piraí do Sul (E. Carrano, comentário pessoal).

Sporophila palustris – CABOCLINHO-DE-PAPO-BRANCO
O caboclinho-de-papo-branco – S. palustris é a espécie do gênero mais rara no Estado, apresentando 

pouquíssimas observações. Foi encontrada em campo de várzea bem preservado do Rio Paraná, município 
de Querência do Norte (M. R. Bornschein, comentário pessoal) e no vale do Rio das Mortes, município de 
Jaguariaíva (C. F. Ribas, comentário pessoal). Posteriormente foi vista em localidade próxima desta última, 
na divisa de Jaguariaíva com Sengés (E. Carrano, comentário pessoal). É provável que os trafi cantes ilegais 
possuam mais informações desta espécie que a própria comunidade científi ca.

Sporophila cinnamomea – CABOCLINHO-DE-CHAPÉU-CINZENTO
É um dos caboclinhos mais raros que ocorrem no Paraná. Na região de Piraí do Sul forma bandos com os 

congêneres – S. hypoxantha, em capinzais mais secos, e S. collaris em campos mais úmidos, em proporções de 
3 a 5 exemplares, a cada 20-50 das outras espécies (E. Carrano, comentário pessoal). Dois machos adultos 
foram observados em ambiente de campo cerrado que acompanha o Rio das Mortes, município de Jaguariaíva, 
em um grande bando formado por S. bouvreuil, S. melanogaster e S. hypoxantha (CARRANO; RIBAS, 2000). A 
espécie também foi observada próximo ao Rio Paraná (BORNSCHEIN; REINERT, 1997) e no Parque Nacional de 
Ilha Grande (E. Carrano, comentário pessoal).

Sporophila melanogaster – CABOCLINHO-DE-BARRIGA-PRETA
No Rio Grande do Sul, onde se reproduz, a espécie é considerada comum devido à presença de uma 

grande parte da população mundial neste Estado (BELTON, 1994). Já no Paraná não é tão abundante, sendo 
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A elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico deve partir da 

adoção de uma metodologia de trabalho baseada na compreensão 

integrada das características dos ambientes naturais, das realidades 

socioeconômicas e dos aspectos jurídico-institucionais.

Deve identifi car e analisar esses elementos nos diferentes 

âmbitos da realidade, sob a perspectiva da dinâmica do processo 

de ocupação humana e das relações econômicas e sociais.

A compreensão integrada associada ao diagnóstico e as diretrizes 

pactuadas para a ação contribuem para a orientação dos esforços 

de investimentos do governo e da sociedade civil, segundo as 

peculiaridades das áreas defi nidas como zonas e tratadas como 

unidades de planejamento territorial.

No volume 1, são apresentados: concepção teórico-metodológica; 

e diagnóstico do meio físico natural, com componentes da 

geodiversidade e biodiversidade.




